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Desa. Maria Aparecida Ribeiro 
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QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0735780-47.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA ME

 ADVOGADO (S):

DR. JOÃO PAULO VINHA BITTAR (OAB/MT 14.370)

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

proposto por ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA ME a fim de solicitar a 

devolução do valor recolhido equivocadamente na importância total de R$ 

1.034,70 (um mil, trinta e quatro reais e setenta centavos).

 Compulsando o expediente, verifica-se que a guia de recolhimento nº 

85306 pertence à Comarca de Várzea Grande, de modo a tornar a 

presente Diretoria incompetente para dirimir a questão, uma vez que nossa 

competência se limita às guias da Comarca de Cuiabá/MT.

 Logo, considerando que o pedido de restituição não versa sobre o 

recolhimento de custas judiciais pertencentes à Comarca de Cuiabá/MT, 

esta Diretoria não possui competência para a análise pleito, devendo a 

parte se dirigir à Comarca de Várzea Grande/MT para buscar seu direito.

 Posto isto, determino o arquivamento do feito.

 Cientifique a requerente por meio do seu representante legal via DJE e 

após arquive-se o expediente mediante as cautelas de praxe.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº 594/2018-GRHFC - Estabelecer a ESCALA de Plantão 

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

Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Janeiro de 2019, das 

áreas cível e criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 594/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº. 595/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio, 

lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o trimestre 

de JANEIRO a MARÇO/2019, na forma abaixo discriminada:

* A Portaria nº 594/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326872 Nr: 145-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE PENA MACEDO, MARIO DE ALMEIDA 

PENA

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

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo siqueira 

Lobato - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

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

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

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

682,31 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$268,88(duzentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744090 Nr: 41105-65.2011.811.0041

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN - SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO AGIPLAN

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:58.332 OAB/RS, DENISE LENIR FERREIRA - OAB:58332/RS, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

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

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

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

600,81 (seiscentos reais e oitenta e um centavos), a que foi condenado 

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

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

para recolhimento da guia de custas e R$ 187,38(cento e oitenta e sete 

reais e trinta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1301830 Nr: 8944-55.2018.811.0041

AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, ANELISE MEDRONHA SILVEIRA, CM Administração Judicial e 

Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PEREIRA - 

OAB:53.790/RS, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 4 de 629



LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, THAÍS 

SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do administrador judicial, para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1206846 Nr: 7347-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a recuperanda quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o 

administrador judicial para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139803 Nr: 11761-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PROTENDIT CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, 

RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6.745/MT

 Impulsionando o feito, intimo o apelado para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1249459 Nr: 20968-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE GREICE GOMES DAS NEVES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A, IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - OAB:21336/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

JANE GREICE GOMES DAS NEVES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 4.000,00, no quadro geral de 

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

A recuperanda requer a apresentação da planilha atualizada do débito até 

a data do pedido de recuperação judicial (fls. 23/27).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do habilitante (fls. 

30/32).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos 4.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000112-09.2017.5.23.0001.

Cumpre ressaltar que o habilitante requer a habilitação tão somente do 

valor do crédito resultante do acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, 

necessidade da juntada do resumo do cálculo atualizado como pretende a 

recuperanda.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JANE GREICE GOMES DAS NEVES, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 4.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126868 Nr: 21668-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191601 Nr: 1912-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI - 

OAB:17487, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 13/14, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978925 Nr: 13519-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE FERREIRA RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, KAMILA MENDES MONTEIRO - OAB:11931

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

 Visto.

VALDETE FERREIRA RAMOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

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

3.366,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

 O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 3.049,91 (fls. 27/29).

Parecer do Ministério Público (fls. 25/27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Juizado Especial Cível de Cuiabá que reconheceu 

a existência de crédito no valor atualizado de R$ 3.366,00, resultante dos 

autos nº 0062989-08.2013.811.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 3.049,91, tendo em vista que o cálculo 

foi atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

VALDETE FERREIRA RAMOS, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 3.049,91, classificado como concursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 11759-89.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gillette do Brasil Ltda, JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO DE SOUSA, RJ CONSTRUTORIA, PERICIA E ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Rodrigues 

de Oliveira - OAB:49344/SP, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 Visto.

Intime-se a FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185526 Nr: 45718-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Intime-se a parte autora, para assinar sua manifestação de fls. 236/239, 

no prazo de 05 dias úteis, sob pena de desentranhamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1157419 Nr: 34842-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISON CAMPOS MOREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

ERISON CAMPOS MOREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 14.263,26, no quadro geral de 

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

(fls. 07/10 e 13/17).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam favorável ao pleito 

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

R$ 6.600,00 (fls. 20/22 e 28/31).

Parecer do Ministério Público (fls. 60/62).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.600,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000910-17.2015.5.23.0008.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 6.600,00, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ERISON CAMPOS MOREIRA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 6.600,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1150525 Nr: 31946-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto..Destarte, em respeito às garantias dos credores fiduciários, não há 

que se falar em direito à permanência na posse de bens essenciais às 

atividades da devedora, eis que tal permanência se restringiu ao chamado 

“prazo de blindagem”, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela 

Recuperanda visando garantir a premanência da posse do bem tido como 

essencial às suas atividades empresariais.Pelo exposto, acolho o pedido 

formulado, e determino a exclusão da relação de credores da 

recuperanda, o crédito pertencente ao BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, por 

não se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial.Entretanto, 

considerando ser evidente que a retomada dos bens em questão pode 

comprometer as atividades da devedora, e que tal fato também refletirá de 

forma negativa para os credores que, acreditando na viabilidade da 

recuperanda, aprovaram o plano em AGC, AUTORIZO EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão 

do chamado stay period, a que se refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo 
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improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação 

desta decisão, para que a recuperanda possa deliberar com a instituição 

financeira sobre tal crédito extraconcursal, posto se tratar de direito 

disponível.Sem custas e honorários advocatícios.Intime-se o administrador 

judicial para providências.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1190795 Nr: 1651-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIZ PEREIRA 

FILHO - OAB:5581/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 32, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (24/06/2015), de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191702 Nr: 1978-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDSON BARRAS DA CONCEIÇÃO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT 

ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182348 Nr: 44595-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

As partes informam às fls. 153/162 e 157/162, a composição quanto ao 

objeto da presente demanda, requerendo a extinção do feito com 

resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 154/156, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Intime-se o Administrador Judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1197670 Nr: 3820-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CARDOSO DE FARIAS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19.067-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Visto.

I - Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II - Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 817926 Nr: 24345-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRIEL CHRIST ME, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, NADESKA CALMIN FREITAS - OAB:11.548/MT

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

 Visto.

 Intime-se a FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 984624 Nr: 16119-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

 Visto.

ALESSANDRA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

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

25.952,04, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 
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ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

23.680,28 (fls. 54/56).

Parecer do Ministério Público (fls. 60/62).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 25.952,04, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000600-76.2013.5.23.0009.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 23.680,28, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ALESSANDRA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

23.680,28, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978731 Nr: 13420-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 994263 Nr: 20668-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE DO NASCIMENTO GUERRISE, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8.427/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

KAROLINE DO NASCIMENTO GUERRISE ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

13.381,54, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 15.799,64 (fls. 46/47).

Parecer do Ministério Público (fls. 50/51).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 12.674,89, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0000190-73.2012.5.23.0002.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 15.799,64, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

KAROLINE DO NASCIMENTO GUERRISE, no quadro de credores da falida, 

para que passe a constar o valor de R$ 15.799,64, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 846453 Nr: 50067-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO MANOEL FERREIRA GOMES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODRIGO REIS COLOMBO - OAB:12868/MT

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

 Visto.

CASSIO MANOEL FERREIRA GOMES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 15.000,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 20.953,16 (fls. 44/46).

Parecer do Ministério Público (fls. 48/49).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 15.000,00, resultante dos autos nº 

00001054-96.2012.5.23.0007.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 20.953,16, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

CASSIO MANOEL FERREIRA GOMES, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 20.953,16, classificado como concursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 964168 Nr: 6602-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE BRINQUEDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 
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OAB:6218/MT

 Visto.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de R. M. 

COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E CONFECÇÕES LTDA (CÓDIGO 947111), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 235.860,05, no quadro 

geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários.

A administradora Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

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

R$ 225.052,89 (fls. 94 e 96/97).

Parecer do Ministério Público (fls. 100/101).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos de notas de crédito comercial, no valor total de R$ 

235.860,05.

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

informarem que o crédito do habilitante é de R$ 225.052,89, tendo em vista 

que parte do valor a ser habilitado (R$ 7.547,11), já foi devidamente 

debitado da conta da sócia da empresa recuperanda.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

BANCO DO BRASIL S/A, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 225.052,89, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890252 Nr: 23370-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ARAUJO ANDREATO, MARCOS JOSE 

MARTINS FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILTPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ARAÚJO ANDREATO - 

OAB:15.016/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Visto.

JULIANA ARAÚJO ANDREATO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de FILTPEL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA (Código: 322909), com a consequente inclusão 

do valor de R$ 20.919,90, no quadro geral de credores, juntando, para 

tanto, os documentos que entendeu necessários.

 À fl. 36, foi determinado, a intimação pessoal da parte autora para 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Apesar de devidamente intimada, a parte requerente permaneceu inerte 

(fl. 40).

É a síntese do necessário. Decido.

 Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a regularização processual, deixou transcorrer in 

albis o prazo, sem manifestação dentro do prazo estipulado.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial, no sentido de promover o regular andamento do 

feito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

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

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948882 Nr: 59576-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINEI ALVES CORREA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, UILZANIA SOBRINHO CASTANON SALUSTIANO - 

OAB:16090/MT

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

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira 

Fontoura - OAB:15110, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

SILVINEI ALVES CORREA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 325,79, 

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

entendeu necessários (fls. 08/10 e 15/21 e 27/45).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 334,97 (fls. 48/51).

Parecer do Ministério Público (fls. 53/56).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 325,79, resultante dos autos nº 

0000364-51.2013.5.23.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 334,97, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

SILVINEI ALVES CORREA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

334,97, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913657 Nr: 39295-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAILSON RODRIGUES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

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

 Visto.

RONAILSON RODRIGUES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

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

6.021,17, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 43/45).

Parecer do Ministério Público (fls. 46/47).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.021,17, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001467-55.2011.5.23.0004.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 
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o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

RONAILSON RODRIGUES, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

6.021,17, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338274 Nr: 17427-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MARCOS PASCOAL, 

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

COM PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

em face de CARLOS ANTÔNIO MARCOS PASCOAL, ANTÔNIO CARLOS 

NOGUEIRA, LÁZARO QUEIROZ BORGES e ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA.

 Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

judicial para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 781856 Nr: 35475-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CAMPOS SOARES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Visto.

NILTON CAMPOS SOARES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

23.498,95, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito do autor 

(fls. 120/121).

Parecer do Ministério Público (fls. 123/124).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 23.498,95, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 01402.2009.001.23.00-9.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

NILTON CAMPOS SOARES, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 23.498,95, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159918 Nr: 35894-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, 

DOUGLAS CHAGAS DA SILVA, ADRIANO MOREIRA DE CAMPOS, ELAINE 

OLIVEIRA DA SILVA SALES, GABRIEL JOSE PAES DE SIQUEIRA, JEIB 

RAMOS DE LIMA, MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, INGRAM MICRO 

BRASIL LTDA, RAUL MARTINS ZAIRE DE GUINE, Israel da Costa Castiel, 

Lucio Fonseca Junior, vinicius moura de oliveira

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

OAB:9229/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

 Recuperação Judicial de ACPI Assessoria, Consultoria Planejamento e 

Informática Ltda.

 Às fls. 2.926/2.933 se encontra juntado o acórdão prolatado no RAI nº 

1009830-63.2018.8.11.0000, através do qual o e. TJ/MT manteve incólume 

a decisão de convolação da recuperação em falência, com consequente 

encerramento das atividades da recuperanda.

Assim, resta prejudicada a análise do pedido de fls. 2.841/2.845.

Cientifiquem-se a administradora judicial e a recuperanda acerca do teor 

do referido acórdão, para que, imediatamente, cumpram as determinações 

contidas na decisão de quebra de fls. 2.525/2.532.

No mais, deverá a Secretaria promover os atos que lhe compete, a fim de 

dar efetividade ao citado decisum.

Às providências.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882 OAB/RS

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista ajuizada por Edilson da Cruz 

Nascimento, já sentenciada, em cujo julgado este juízo determinou a 

inclusão do crédito de titularidade do autor no montante de R$ 17.445,50 

(dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 

centavos), no quadro-geral de credores da recuperação judicial de AP 

Serviços Agronômicos Ltda. (fls. 62/63). (...)É a síntese necessária. 

Fundamento e decido.(...) Pelo exposto, indefiro o pedido de cumprimento 

de sentença formulado pela parte autora, bem como determino a 

republicação da sentença de fls. 62/63, agora em nome dos advogados da 

requerida, Drs. Nícolas Franco Bohmer e Rafael Sperotto, devidamente 

inscritos na OAB/RS sobs os n°s 88.807 e 60.882, respectivamente, 

acrescentando que a recuperanda deverá comprovar o pagamento do 

crédito em 05 (cinco) dias, nos moldes convencionados no plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado por este 

juízo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1056643 Nr: 49427-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ZANCHET, SERGIO PAGLIARI, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID 

WEIRICH - OAB:18157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

Considerando as manifestações constantes nos autos, intimem-se os 

autores para em 05 (cinco) dias atualizar o valor do crédito até a data da 

quebra (11.11.2016), levando em conta aquelas importâncias indicadas na 

escrituração contábil de fls. 63/67, sem a incidência de juros (art. 124 da 

Lei n° 11.101/2005).

Caso os habilitantes não cumpram a determinação supra, intime-se o 

administrador judicial para fazê-la no mesmo prazo.

Decorrido o prazos assinalados, certifique-se e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1213414 Nr: 9442-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE LAURA DA SILVA BARBOSA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORFA E 

INCORPORADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/O, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por Leide Laura da Silva 

Barbosa em desfavor de Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda.

Às fls. 16/16v, este juízo determinou à parte autora que emendasse a 

inicial, trazendo aos autos qualquer documento que comprovasse a 

constrição sobre o bem imóvel descrito na inicial, bem como promovesse o 

recolhimento das custas processuais.

A embargante, às fls. 17/18, apenas acostou comprovante de pagamento 

das custas, deixando de apresentar os demais documentos solicitados.

Diante disso, intime-se a parte autora para em 15 (quinze) dias cumprir 

integramente a decisão de fls. 16/16v, sob pena de extinção do presente 

processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327577 Nr: 32941-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

BRUNO MEDEIROS PACHECO, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Luiz Garcia - 

OAB:3.613/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar a publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918570 Nr: 42474-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE, FMC COBRANÇAS LTDA-ME, MARCO ANTONIO 

LORGA, GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o impugnante C.C.L.A.A. OURO 

VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT, por intermédio de seus 

procuradores, para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação 

processual do advogado Buno Henrique de Oliveira (OAB/PE 21.678) 

indicado em petição protocolizada no dia 08/11/18.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451424 Nr: 23710-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, MASSA FALIDA DE 

CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO LTDA, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, DANILO 

POMPEO FELIX, Máster Avgas Ltda, ABRAHÃO LEITE UCHOA, WALDIR 

GARCIA GOMES, CONSPAVI CONSTRUÇAO E PARTICIPAÇAO LTDA, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL, FRANCISCO FERREIRA BOMFIM, 

NELSON MAURICIO DOS SANTOS, SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, 

ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, PATRICIA BAGATELLI OKDE - 

OAB:24.763-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, 

ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20.149-O, ARRUDA DIAS 

LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:008.752/2008, DÉBORA 

GARRITANO MENDES DE ARRUDA - OAB:113364 OAB/RJ, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:7.940/MT, HUMBERTO SOUZA PINHEIRO DE AZEVEDO - 

OAB:97529 , JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, KARINA MARTINS - 

OAB:8498, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620/O, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - 

OAB:905-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, Sidney 

Aldo Granato - OAB:48421/SP

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

apresentação, pela administradora judicial, da relação nominal de credores 

da massa falida da CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. 

Relação de credores da administradora judicial: CRÉDITOS DE NATUREZA 
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TRABALHISTA: Abrahão Leite Uchoa R$ 78.961,83; Adimar Alves da Silva 

R$ 52.895,11; Acindino Francisco da Silva R$ 6.338,91; Aluísio Pedro 

Santiago R$ 24.058,47; João Gomes da Silva R$ 9.510,48; José Mauricio 

dos Santos R$ 121.380,11; Leôncio Luis da Silva R$ 2.173,75; Nelson 

Maurício dos Santos R$ 90.853,32; Paulo Vinicius Capistrano de Irineu 

Silva R$ 683.193,42; Reinaldo da Silva Rodrigues R$ 5.696,53; Ronan José 

Oliveira R$ 16.303,14. TOTAL DE CRÉDITOS DE NATURAZA 

TRABALHISTA R$ 1.091.365,07. CRÉDITOS COM GARANTIA REAL: Banco 

BMG R$ 14.708.684,89. TOTAL DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL R$ 

14.708.684,89. CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: Açofer Indústria e 

Comércio Ltda. R$ 35.384,41; Betunel Ind. e Comércio Ltda. R$ 25.799,31; 

Carlos A. Almeida de Oliveira R$ 63.038,81; Centro Oeste Asfalto Ltda. R$ 

75.273,35; EBC - Empresa Brasileira de Construção Ltda R$ 1.575.000,00; 

HC Consultoria R$ 271.835,57; KSB Bombas Hidráulicas SIA. R$ 

742.423,70; Mille Huma Comércio e Indústria Ltda R$ 303.238,43; Real 

Factoring R$ 159.537,76; Saint Gobain R$ 2.193.323,24. TOTAL DE 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS R$ 5.444.854,58. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: 

União/Fazenda Nacional R$ 320.339,05. TOTAL DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS R$ 320.339,05. VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS R$ 

21.565.243,59.

Despacho/Decisão: (...) 3.Intime-se a administradora judicial, no prazo de 

05 dias, apresentar à Secretaria, por meio do e-mail 

cba.1civeledital@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente à relação nominal 

de credores, com a discriminação do valor e a classificação de cada 

crédito em formato compatível (word), indicando o local, horário e prazo 

comum em que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista 

estão disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do 

art. 8º da LRF, principalmente o prazo de 10 dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificaçãoApresentada a minuta em meio 

eletrônico e no formato já exigido para a publicação, a Secretaria realizará 

sua conferência, assinará e devolverá à administradora judicial para que 

ela providencie a publicação na Imprensa Oficial.Anoto que a Secretaria 

deverá, para melhor alcance dos interessados, proceder à publicação do 

referido edital no DJe, fazendo constar expressamente que o prazo para 

os fins do art. 8º da LRF será contado a partir da publicação na Imprensa 

Oficial. (...) Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Advertência: Os documentos que lastrearam a elaboração da lista de 

credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado 

junto à administradora judicial nomeada por este juízo, Dra. Elizete Bagatelli 

Gonçalves, advogada inscrita na OAB/MT sob o nº 5932, com escritório 

na Rua X, lote 7, setor 2, nº 188, bairro Jd. Aclimação, fone (65) 

3358-5734, e-mail elizete22@terra.com.br. Os credores, o Comitê, as 

devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) 

dias corridos, contados da publicação deste edital na IOMAT, para 

apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos 

supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05).

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1301829 Nr: 8943-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo Daiany Hosana Espírito Santo, 

advogada que se encontra com carga deste feito, para que efetue sua 

devolução, no prazo de 03(três) dias, sob pena de sanções previstas em 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002538 Nr: 24503-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890781 Nr: 23738-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DE SOUZA LIRA DOS SANTOS, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 4395-08.1995.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL SEGUROS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAT PRODUTOS SIDERURGICOS IND. E 

COM. LTDA

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

SILVA - OAB:6565, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, MARCY 

CANIZA GARCIA - OAB:8209/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - 

OAB:5655/OAB/MS, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Visto.

Intime-se a FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088125 Nr: 5270-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 12 de 629



OAB:5.222/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 5412-11.1997.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS - SUCESSORA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES PRÉ-MOLDADAS MARCHEZINE COM. E 

IND. LTDA., DERCIO FAVA MARCHEZINI, DERCIDIO FAVA MARCHEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Visto.

Ante a manifestação da síndica (fl. 152), intime-se o SÓCIO FALIDO 

(DERCÍDIO FAVA MARCHEZINI) para manifestação, no prazo de 10 dias 

úteis.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819440 Nr: 25712-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

I - Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

II – Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1327123 Nr: 14980-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por VOTORANTIM CIMENTO 

S/A, por dependência aos autos da recuperação judicial da TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1015739), que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819455 Nr: 25727-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

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

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela FALIDA (fl. 

751/753), visam obter efeitos infringentes, intime-se a parte autora e o 

administrador judicial, para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029438-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERENTE)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERENTE)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERENTE)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERENTE)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAO IDENTIFICADO (RÉU)

Outros Interessados:

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO(A))
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CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955/O (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARA SOUZA GALIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JULLY ENNY DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY RAMPEL (TERCEIRO INTERESSADO)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

PIO JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVERTON PEREIRA CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

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

INSTITUTO EUVALDO LODI (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Benedito Heitor Mansur Bumlai (TERCEIRO INTERESSADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

EDER BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - SP261599 

(ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108/B 

(ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))
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GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278/O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1029438-21.2018.8.11.0041 Vistos. 1. Intimem-se 

as recuperandas para, em 48 horas, manifestarem-se acerca do laudos 

periciais de ids. 16545875 e 16545882. Com a juntada da manifestação, 

dê-se vista ao Ministério Público. 2. Expeça-se alvará judicial em favor do 

perito avaliador Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai, no valor de R$ 4.348,38 

(quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), na 

conta indicada na petição de id. 16796167, correspondente a primeira 

parcela dos honorários periciais. 3. No mais, deverá a Secretaria 

promover o cadastramento dos credores habilitados nos autos da 

recuperação judicial, a fim de dar maior publicidade dos atos praticados no 

presente incidente de venda. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1042932-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1042932-50.2018.811.0041 Vistos. Verifica-se que 

a parte autora não promoveu o recolhimento das custas judiciais, 

tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste 

modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da tabela “B” do 

Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022410-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DAMACENO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1022410-02.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o petitório das 

recuperandas (id. 15349005) e respectivos documentos, bem como traga 

aos autos elementos que comprovem os direitos de posse sobre a parcela 

do imóvel usucapido, recebido em pagamento pelos trabalhos 

desempenhados na Ação n° 363/2005, conforme requerido pela 

administradora judicial no id. 15905068. Em caso de descumprimento da 

determinação acima, certifique-se e conclusos. Com a manifestação nos 

autos, intimem-se as recuperandas para se pronunciarem no mesmo 

prazo. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002786-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1002786-64.2018.811.0041 Vistos. Em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se que o presente feito está vinculado a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial n° 1008281-26.2017.811.0041, que tramita 

na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca. Assim, 

declino da competência para o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a 

adequada redistribuição do feito, certificando-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1030617-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1030617-24.2017.8.11.0041. Intime-se a parte 

autora para em 24 (vinte e quatro) horas comprovar o pagamento da 1ª 

parcela referente às custas judiciais deste feito, tal como determinado na 

decisão de id. 16270870. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 

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

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022036-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))
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JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1022036-83.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o petitório das 

recuperandas (id. 15349352) e respectivos documentos, conforme 

requerido pela administradora judicial no id. 16081872. Decorrido o prazo 

assinalado, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011721-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1011721-93.2018.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre os petitórios da 

recuperanda (id. 15303445) e da administradora judicial (id. 15917717). 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022149-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1022149-37.2018.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o petitório da 

administradora judicial (id. 15158487) e parecer do Ministério Público (id. 

16673375). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019854-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERIDO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1019854-27.2018.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o petitório da 

recuperanda (id. 15349956) e da administradora judicial (id. 16082730). 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002965-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1002965-95.2018.8.11.0041 Vistos. Da análise dos 

autos, vê-se que esta habilitação de crédito foi distribuída ainda durante a 

fase de recuperação judicial da empresa Luciula Calçados e Acessórios 

Eireli (n. 1008923-96.2017.811.0041), que foi convolada em falência na 

data de 16.10.2018. Assim, tendo em vista a decretação da falência da 

empresa requerida naqueles mesmos autos, com o objetivo de aproveitar 

os atos processuais já praticados e em atenção ao que dispõem o art. 80 

da LRF e o art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: atos constitutivos; b) documentos comprobatórios do crédito 

na forma original ou autenticada; c) memória de cálculo atualizada até a 

data do decreto falimentar, nos termos do que prevê o art. 9º, II, da LRF. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a falida para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, juntar o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da presente habilitação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto 
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Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020564-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1020564-47.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar nos autos, 

oportunidade em que deverá apresentar os documentos que entender 

pertinentes, a fim de comprovar a origem da obrigação, o efetivo 

desembolso dos valores, a entrada do crédito nas contas pertencentes à 

recuperanda e o recolhimento dos tributos relativos à suposta operação, 

conforme requerido pela administradora judicial no petitório de id. 

16840798. Na sequência, intime-se a recuperanda para se pronunciar no 

mesmo prazo, devendo também comprovar os pontos aventados pela 

auxiliar do juízo no referido parecer. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020554-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1020554-03.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar nos autos, 

oportunidade em que deverá apresentar os documentos que entender 

pertinentes, a fim de comprovar a origem da obrigação, o efetivo 

desembolso dos valores, a entrada do crédito nas contas pertencentes à 

recuperanda e o recolhimento dos tributos relativos à suposta operação, 

conforme requerido pela administradora judicial no petitório de id. 

16840798. Na sequência, intime-se a recuperanda para se pronunciar no 

mesmo prazo, devendo também comprovar os pontos aventados pela 

auxiliar do juízo no referido parecer. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010064-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010064-19.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

recuperanda para em 05 (cinco) dias se manifestar nos autos. Na 

sequência, intime-se a parte autora para se pronunciar em igual prazo, 

notadamente acerca do parecer da administradora judicial de id. 

16792492. Decorridos os prazos assinalados, certifique-se e conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013608-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ANTONIO GOSSN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAES DUMBRA OAB - SP214256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013608-15.2018.8.11.0041 Vistos. Diante das 

imaculadas razões expostas pelo autor no petitório de id. 16633311, e 

levando em consideração os princípios constitucionais da economia e 

celeridade processuais, reconsidero a decisão de id. 16516104, 

consignando, contudo, que a parte autora deverá trazer aos autos, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cálculo pormenorizado do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, que se deu em 

19.02.2018. Em caso de descumprimento da determinação acima, 

certifique-se e conclusos. Com a manifestação nos autos, intime-se a 

recuperanda para se manifestar nos autos em 05 (cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, juntar o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da presente habilitação. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1032692-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE FIGUEIREDO HOFF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1032692-02.2018.811.0041 Vistos. Considerando o 

petitório de id. 15851350, intime-se a parte autora para apresentar certidão 

atualizada da matrícula do imóvel objeto da presente demanda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que este juízo possa analisar, com cautela, 

as penhoras/gravames que recaem sobre o bem. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024825-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALL LOCADORA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024825-55.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Gerall Locadora Ltda. EPP, almejando 

a inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das custas de 

distribuição da presente (id. 15090561), a requerente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 16827333. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Diante da patente e injustificada inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo 

intimada para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 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) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024827-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024827-25.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Gerall Locadora Ltda. EPP, almejando 

a inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das custas de 

distribuição da presente (id. 15090460), a requerente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 16606686. Vieram os autos conclusos. É o 
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relato. Fundamento e decido. Diante da patente e injustificada inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo 

intimada para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 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) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1039200-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1039200-61.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Filinto Muller, almejando a inclusão de 

crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação judicial da 

empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. O requerente 

requereu a desistência da ação (id. 16492999). Vieram os autos 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Diante do não recolhimento 

das custas iniciais, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 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) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039170-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MULLER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 
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(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1039170-26.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Filinto Muller, almejando a inclusão de 

crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação judicial da 

empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. Determinado o 

recolhimento das custas de distribuição da presente (id. 16461112), o 

requerente requereu a desistência da ação (id. 16535834) Vieram os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Diante do não 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

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) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039184-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MULLER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1039184-10.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Filinto Muller, almejando a inclusão de 

crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação judicial da 

empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. Determinado o 

recolhimento das custas de distribuição da presente (id. 16461136), o 

requerente requereu a desistência da ação (id. 16535809) Vieram os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Diante do não 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 
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290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

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) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a Portaria nº 

678/2017-PRES, que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, sendo o dia 1º de novembro (quinta-feira) ponto facultativo, 

conforme estabelece a Lei Federal n. 5.010/1966 redesigno a audiência de 

instrução para o dia 14/02/2019 às 14h30min. Cuiabá, 26 de outubro de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias quanto à Certidão Negativa do Oficial de Justiça de 

ID 16812513, para, assim que resolvida as pendências, ser expedido outro 

Mandado de Citação e Intimação do Réu. Nada mais. 06/12/2018

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023912-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZIRA AVELINA ALMEIDA LEITE (RÉU)

HUDSON NATANAEL GOMES LEITE (RÉU)

JÉSSICA FÁTIMA GOMES LEITE (RÉU)

WENDER MOISÉS GOMES LEITE (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação de Contestação em 

ID 16749197, INTIMO AS PARTES, através de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de Justificação designada para o dia 

22/01/2018 às 13h30min, conforme despacho de ID 16737403. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1040524-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040524-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SONIA FIGUEIREDO RÉU: 

LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS Vistos. SONIA FIGUEIREDO ajuizou a 

presente “ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada 

inaudita altera pars”, contra LINDNALVO DE OLIVEIRA NOVAIS, visando à 

proteção possessória do Lote 08, quadra 09, com área de 222,50 m², 

situado no loteamento Ouro Fino, nesta Capital-MT. Alega que o imóvel em 

questão era de propriedade de seu genitor Doraci Figueiredo, conforme 

consta na carta de aforamento de 13/01/1998 (id. 16652853). Ocorre que, 

em 01/01/2011 este veio a falecer, e na data de 16/07/2018 a autora 

solicitou a regularização fundiária do referido imóvel (id. 16652853). O 

título definitivo de propriedade foi juntado no id. 16652854, no qual consta 

a concessão da propriedade, do lote 08, quadra 09, com área de 222,50 

m², situado no loteamento Ouro Fino, à autora na data de 29/10/2018. 

Afirma ainda que, o imóvel encontrava-se alugado, porém o locatário 

inadimplente mudou-se sem comunicá-la. Quando decidiu ir até o local, 

constatou que o réu havia invadido a residência e, mesmo após a 

solicitação para desocupá-la, este se recusou. Dessa forma, a autora 

registrou o boletim de ocorrência de nº 2018.36291 em 23/11/2018 

(id.16652540) e pleiteia através da presente ação, nesta fase de cognição 

sumária, a concessão da liminar para reintegração da posse, nos termos 

dos artigos 560 à 564 do CPC. A inicial foi instruída com a procuração, 

comprovante de residência e documento pessoal da parte e seu genitor, 

bem como com cópia da matrícula da propriedade, boletim de ocorrência, 

carta de aforamento, título definitivo de propriedade e fotos do imóvel. 

Ressalta-se que, a autora não mencionou sequer a data que em que se 

iniciou o esbulho. E conforme determina o art.558 do CPC, para concessão 

de medida liminar e adoção do rito especial das ações possessórias, há a 

necessidade de que a posse tenha sido molestada a menos de um ano e 

um dia. Ademais, não obstante o arrazoado exposto pela parte autora e a 

documentação juntada, para análise do pedido de tutela antecipada, 

entendo necessária à realização da audiência para justificação do 

alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento 

sobre a sua posse e esbulho no imóvel em litígio. Desta forma, 

DETERMINO: 1. A INTIMAÇÃO da parte autora para, que, no prazo de 05 

dias emende a inicial apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na 

audiência de justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento 

à audiência nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC. 2. DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 29/01/2019 às 13:30h. 3. CITE-SE o 

réu para contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC), bem como INTIME-O para comparecer à audiência 

de justificação na data designada, esclarecendo que poderão intervir, 

desde que o faça por intermédio de advogado. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Carlos Robertos Barros de Campos Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915314 Nr: 40416-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO JULIO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA, DIRCEU MORAES, GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA, 

ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - OAB:7921/MT, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:58816, JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14038/O, 

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, PRISCILA 

DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625, GERCELENE FERNANDES PINTO - 

OAB:17034/0

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fls.453, e determino:

1- Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adote as 

providências elencadas no art. 554, §3º do CPC, visando dar ampla 

publicidade da existência desta ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art.485, III, do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708120 Nr: 1446-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, LILIAN FABIANA 

PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TERRABUIO MOREIRA, ADRIANA 

TERRABUIO, FABIO SOUZA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5745/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte 

exequente e determino:

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte executada, por meio de seu patrono, a fim de que 

em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito informado às fls. 

254/257, sob pena de multa e de honorários de advogado no equivalente a 

10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 4. Retifique-se a autuação e o sistema apolo a fim de constar a nova fase 

processual.

5. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752938 Nr: 4819-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CANOVA, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIVAL SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA CUSTODIA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:12.604

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono, para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, quanto à certidão de fl.133, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção nos termos do art.485, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958911 Nr: 4387-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:11115/GO, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 PROCESSO Nº. 4387-30.2015.811.0041 – Cód. 958911

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como exequente 

MARIA CELINA DA SILVA e executado JOAREZ GOMES DE SOUZA.

Às fls. 148/150, a parte exequente apresentou a memória de cálculo 

requerendo a intimação da parte executada para pagamento da verba 

honorária.

Às fls. 160/161, foi realizada a penhora nas contas do executado.

Embora devidamente intimado, o executado deixou transcorrer em branco 

o prazo para impugnação da penhora, conforme certidão de fl.165.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Em análise aos autos, verifico que o valor bloqueado corresponde à 

integralidade da obrigação.

 Dessa forma, restando comprovado a satisfação da obrigação pretendida 

nesta ação executória, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se o alvará conforme dados relacionados à fls. 156/157.

Após, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130246 Nr: 23092-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS, DIRCEU FIUZZA, ANA 

PAULA PACHECO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 
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ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695/MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fls.321, e determino:

1- A intimação do requerido Dirceu Fiuzza, por edital, no prazo de 10 (dez) 

dias, para que manifeste concordância ao pedido de desistência da parte 

autora, nos termos do art.485, §4º, do CPC.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830443 Nr: 36155-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, REGIANE 

VALENTIN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - 

OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:15.907/MT, RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - 

OAB:17.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 Vistos.

Conforme consta na certidão de fl.167, não foi expedido mandado de 

reintegração de posse nos presentes autos.

Dessa forma, determino o cumprimento do item “2” do despacho de fl.166.

Às providências.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380205 Nr: 16274-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, AMARILDO RIGONI, 

ANTONIO VITOR COSTA, APARECIDO ALVES DE SOUZA, BENEDITO 

SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA, 

DIVINO SILVANO DA SILVA, DOUGLAS YOSHIHIRO NAKATA, ELIAS 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, EZEQUIEL FERNANDES FILHO, EZEQUIEL 

RODRIGUES SOUZA, GERALDO DONIZETE ROCHA LIMA, GILMAR 

VANDEL REI, GILSON VANDEL REI, SEBASTIÃO LIMIRIO DE LIMA 

SOBRINHO, JERÔNIMO VIEIRA DE AZEVEDO, SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO, 

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, JOSÉ AURELIO ROCHA LIMA, JOSÉ DOS 

REIS RODRIGUES, JULIO DANIEL CALÓI, LEONE DUTRA DE ASSIS, LUZIA 

BARBOSA DE LIMA, NEDINO DUTRA DE ASSIS, ODILON JOSÉ DE SOUZA, 

REGINALDO JOSÉ PÉTERLE, RODOLFO FAGUNDES DA SILVA, 

SALVADOR RODRIGUES PEREIRA, SEBASTIANA FERNANDES LIMA, 

SEBASTIÃO VINTURINO DA SILVA, SILVERINHO FELIPE SANTOS, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE SEPUTUBA - 

APEVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME RODRIGUES, APARECIDA DOMINGUES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162/O, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166, Nathaly Mirian de Melo - 

OAB:23295/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839-OAB/SP, Michele Domingues Rodrigues - 

OAB:281328

 CERTIFICO E DOU FÉ de que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Autora é TEMPESTIVO, uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 

29/10/2018, por meio do D.JE. Nº 10367.

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

REQUERIDA para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815391 Nr: 21839-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 Vistos.

INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, em 15 dias.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134749 Nr: 24991-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO INÁCIO DA SILVA, SÁVIO DE BRITO 

COSTA, JOABIO DINIZ MORAES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164.014 OAB/RJ, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 Impulsiono aos autos, para intimação da Parte Autora, na pessoa do seu 

advogado, para manifestar acerca do AR devolvido às fls. 190.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453095 Nr: 25057-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON LEMOS MELO, MARIA CRISTINA SEXTITO 

LEMOS MELO, NELSON RENATO LEMOS MELLO, JULMEIRE ARAUJO 

SOBRINHO LEMOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BARBOSA DA SILVA, LINDOMAR 

SILVERIO ANTUNES, PEDRO FERNANDES DA COSTA, DANIEL ALVES 

LEITE, ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA CRUZ, 

JOSÉ GOMES DOS SANTOS, EDMILSON DO CARMO, ANTONIO CESAR 

DOS SANTOS, CLEUBER RAIMUNDO MARQUES, ANTONIO EDUARDO 

PEREIRA, JOSÉ ADILSON DO NASCIMENTO, JUVELINA GARCIA ORTEGA, 

GILMAR AMÉRICO, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL ARCANJO 

P.A HORIZONTE I Rep.por Oaenir Camargo, OZENIR CAMARGO DE 

SOUZA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS, JUALENCAR OLIVEIRA DOS 

REIS, ROGERIO ROSA MARTINS, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, ALAOR 

LOPES, EDILSON SANTANA DELPUPO, ALMIR SALVATI, VANDERSON 

SANTANA DELPUPO, VALTER SALVATI, OSMAR SPINDOLA NEVES, 
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WILLIAN CARMAGO PEREIRA, GILMAR AMERICO, DIEIME DA SILVA 

MORAES, CARLOS DA SILVA MORAES GOMES, MARIA DA SILVA 

MORAIS GOMES LUZIA, JOSÉ SILVA DE LIMA, JOAO BATISTA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA 

MACEDO - OAB:3499-B/MT, EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4.574, 

FABIANE LEMOS DE MELO - OAB:10569, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, 

MAIKELI CIVIDINI - OAB:15379, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO 

LEMOS MELO - OAB:8.733-B, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:12.970/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON ALVES MATOS - 

OAB:8977-A, CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - OAB:11.748, 

EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT, ROMILDO ALVES 

MATOS - OAB:18173

 Número: 25057-65.22010.811.0041 Cód.453095

Vistos.

Com base do art. 145, §1º do CPC, declaro minha suspeição.

Encaminhem os autos ao meu substituto legal, com as nossas 

homenagens.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908652 Nr: 35946-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DANIELE PRADO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:17268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 

15.661

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que figura no polo ativo LETICIA 

DANIELE PRADO DA CRUZ e no polo passivo MARLENE DE SOUZA 

OLIVEIRA.

À fl. 159, a parte autora informou que a sentença foi devidamente 

cumprida, com a desocupação pela ré do imóvel objeto do litígio.

DECIDO.

Restando comprovada a satisfação da obrigação pretendida nesta fase 

executória, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371963 Nr: 8367-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, VALDEIR 

DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 Vistos.

Em razão da divergência quanto ao valor atualizado da condenação dos 

honorários advocatícios, DETERMINO a remessa dos presentes autos ao 

contador judicial para apresentação da memória discriminada do cálculo, 

conforme disposto na venerando Acórdão de fls.207/209.

Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374020 Nr: 10717-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DE ARAUJO MACHADO, MARIA RITA 

FERREIRA MACHADO, HERDEIROS DE DOMINGOS DE ARAÚJO MACHADO 

e sua esposa IRENE BOMBONATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 

30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção nos termos do art.485, III, do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137437 Nr: 26327-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA GLORIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA, 

GERALDO JOSÉ BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONALDO MARTELLO FOSS, MARISTELA 

SHIMAZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKA PATRÍCIA RODRIGUES - 

OAB:44144, LUCIANO PORTUGUÊS - OAB:OAB/MT 6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Requerida é TEMPESTIVO, uma vez que a parte foi intimada da decisão no 

dia 30/10/2018, por meio do D.JE. Nº 10368.

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

REQUERENTE para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797969 Nr: 4354-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOURADO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O, MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB:13.944/MT, PRISCILA 

FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, através de seu patrono, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à certidão de fl.219, requerendo o que 

entender de direito, nos termos do art.485, §6º do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799716 Nr: 6144-30.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SIRLENE FELIX DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDI - 

CURADORA - OAB:4.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais onde consta como exequente Adriana Lopes Sandim e 

executados Severino Batista Nascimento, Sirlene Felix e Oliveira do 

Nascimento.

Às fls. 230/232 a exequente requer expedição de ofício para bloqueio 

Bacenjud junto a aplicações financeiras (LCA, LCI, CDB, e previdência 

privada).

Contudo, conforme Ofício Circular n. 88/2018-DAP recebido por este 

magistrado, os bloqueios de aplicações financeiras são feitos pelo 

Sistema Bacenjud, não devendo ser enviado ofício para a instituição.

Destaco ainda, que a inclusão da minuta para bloqueio de tais aplicações é 

feita da mesma forma que se inclui para contas bancárias, a diferença 

está na resposta; portanto, conforme se extraí da tentativa de bloqueio às 

fls. 226/227, não foi encontrado valor algum em aplicações financeiras 

das partes executadas.

Isto posto, INDEFIRO o pedido da parte exequente para expedição de ofício 

ao Bacenjud, com o fito de requerer bloqueio de aplicações financeiras.

De outro norte, a parte exequente requereu subsidiariamente a pesquisa 

via Renajud, DEFIRO o pedido de fl. 232, proceda-se a pesquisa no 

sistema Renajud.

Em caso de penhora positiva, intime-se a parte executada facultando-lhe 

apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 915 do CPC.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164183 Nr: 37609-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO BALBINO DE MATOS, 

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 CERTIFICO E DOU FÉ de que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

REQUERENTE é TEMPESTIVO, uma vez que a parte foi intimada da decisão 

no dia 23/10/2018, por meio do D.JE. Nº 10363.

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

REQUERIDA para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120504 Nr: 19011-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TELES ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Requerida é TEMPESTIVO, uma vez que a parte foi intimada da decisão no 

dia 25/10/2018, por meio do D.JE. Nº 10365.

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

REQUERENTE para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402718 Nr: 35209-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE 

FIGUEIREDO FARIA, ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA, 

ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO, THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE 

ARRUDA, ANA TERESA PALMA ARRUDA, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332 - B, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286/SP, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025160-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Remetam-se os autos à Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação para a realização da audiência de conciliação 

designada id. 15347084. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016877-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINEIA TEIXEIRA ALVES (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042399-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANKE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042399-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: WANKE 

S.A. Vistos etc. Designo o dia 12.03.2019, às 10h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da Conciliação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038444-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE KENE REIS FANTI (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:

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

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041863-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA BRUCK PEREIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041863-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA MARIA BRUCK PEREIRA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 11:12 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042249-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042249-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEMERSON GONCALVES GOMES 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 11:44 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040383-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENDER MARQUES DE CAMPOS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040383-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOENDER MARQUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040411-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1040411-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON VAGNER GONCALVES AMORIM DIAS 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. 

Designo o dia 27.03.2019, às 09:04 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041207-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DOS SANTOS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041207-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO ARAUJO DOS SANTOS 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038201-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA XAVIER DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038201-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMOSINA XAVIER DOS SANTOS 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041404-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARTINS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041404-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 
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busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:16 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041466-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RIBEIRO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041466-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042008-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA BERALDO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042008-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATEUS FERREIRA BERALDO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 27.03.2019, às 11:28 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042000-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARPEGIANE DE SOUSA TEIXEIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042000-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARPEGIANE DE SOUSA TEIXEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

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

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 27.03.2019, às 11:44 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042055-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA (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):

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

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042055-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005371-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE TEREZINHA NAZARIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, e via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042070-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KECIMONE MARCELINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042070-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KECIMONE MARCELINA GOMES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 27.03.2019, às 

12:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 09 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042288-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042288-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON FERREIRA DA SILVA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042371-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042371-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO ALVES DA CONCEICAO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 28.03.2019, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 
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comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042391-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042391-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA FERRARI RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 28.03.2019, às 

08:16 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 01 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042395-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042395-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA 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. Designo o dia 

28.03.2019, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040060-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GONCALO DA CRUZ (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040060-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO GONCALO DA CRUZ 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039772-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRLEI CARLOS DOS SANTOS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039772-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADIRLEI CARLOS DOS SANTOS 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. Designo o dia 
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27.03.2019, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039831-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MENDONCA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039831-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BOSCO MENDONCA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 27.03.2019, às 08:16 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039856-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (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: 1039856-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039931-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039931-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 27.03.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040026-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SATURNINO DE ARRUDA COSTA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040026-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE SATURNINO DE ARRUDA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 
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parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 27.03.2019, às 09:36 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011627-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão de Id. 16957944, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040096-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FAUSTINA DE CAMPOS OAB - 018.555.911-54 

(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: 1040096-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIOS DE CAMPOS REPRESENTANTE: PATRICIA FAUSTINA 

DE CAMPOS 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. Designo o dia 27.03.2019, às 10:24 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040049-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENNTONY ALEXANDRE BOTELHO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (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: 1040049-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENNTONY ALEXANDRE BOTELHO AMORIM 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. Designo 

o dia 27.03.2019, às 10:08 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040128-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (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: 1040128-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON LOPES DA COSTA 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. Designo o dia 

27.03.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 
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benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040266-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040266-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO 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. 

Designo o dia 27.03.2019, às 11:28 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040324-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO COELHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040324-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO COELHO 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. Designo o dia 27.03.2019, às 

12:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). 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, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1032091-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ZANCHETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1032091-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIZA 

ZANCHETA REQUERIDO: DURVALINO DO AMARAL Vistos etc. Ab initio, 

deve ser consignado que foi oportunizado à autora comprovar a condição 

de hipossuficiente. Contudo, a mesma permaneceu inerte (id 13305222). 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

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

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009826-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 

remanescentes (Certidão do Contador – Id. 15209071), sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013884-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO PORTO SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1013884-46.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: EDIFICIO PORTO 

SEGURO EXECUTADO: ALDA MARTINS BRANCO Vistos. Vistos O autor 

pleiteia a concessão da gratuidade. Note-se, que as pessoas jurídicas 

necessitam comprovar a condição de hipossuficiente, não bastando a 

mera declaração firmada pela parte ou seu procurador. Com efeito, “Ao 

contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à 

pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo 

comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da 

assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF-Pleno: RTJ 

186/106) No mesmo sentido: RT 833/264, Bol. AASP 2.326/2.744. Diante 

do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

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

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

comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá 14 de agosto de 2018 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado 

digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015625-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIA DE OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1015625-24.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: VIVIA DE OLIVEIRA 

SANTOS EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 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 aos autos documento que comprove a situação 

de necessitada. Diante do crescente número de pedidos de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 dias, comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno 

que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas 

judiciais. Além da necessidade de comprovar e renda, é certo que a parte 

autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que acrescenta o artigo 

13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, concomitante com o já determinado, intime-se a 

parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá 14 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005961-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1005961-66.2018.8.11.0041 AUTOR: M. B. DIAS & CIA 

LTDA - EPP RÉU: SUELI FERNANDES DE SOUZA Vistos etc. Apesar de ter 

sido facultado ao requerente a comprovação da hiposuficiência, o mesmo 

reportou-se aos documentos já colacionados com a inicia. Denote-se, que 

ao magistrado é dado perquir ir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). No caso em tela, o autor 

juntou o documento do id. 12135478 - Pág. 1/2. Registro, que embora o 

documento indique que a empresa possui pendências financeiras, como a 

grande maioria das pessoas jurídicas possui nesta quadra processual, 

não comprova a impossibilidade em arcar com as custas processuais. Não 

pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 

Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade, bem 

como o parcelamento e determino o recolhimento das custas processuais, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção da ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 

2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006025-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1006025-76.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO BATISTA 

DIAS RÉU: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO Vistos etc. Facultou-se ao 

requerente a comprovação da hiposuficiência. Contudo, apesar do prazo 

pleiteado na derradeira manifestação o mesmo manteve-se inerte, a mais 

de 04 (quatro) meses. Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir 

sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil 

- Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

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

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015351-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1015351-60.2018.8.11.0041 AUTOR: FENIX - TITULOS 

RECEBIVEIS LTDA - ME RÉU: JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO Vistos 

O autor pleiteia a concessão da gratuidade. Note-se, que as pessoas 

jurídicas necessitam comprovar a condição de hipossuficiente, não 

bastando a mera declaração firmada pela parte ou seu procurador. Com 

efeito, “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não 

basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo 

comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da 

assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF-Pleno: RTJ 

186/106) No mesmo sentido: RT 833/264, Bol. AASP 2.326/2.744. Diante 

do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

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

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

comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá 14 de agosto de 2018 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016135-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE CASTILHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1016135-37.2018.8.11.0041 AUTOR: EDER JOSE 

CASTILHO DOS SANTOS RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais ou pedido de gratuidade. Assim 

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

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032832-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BUENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY MEDEIROS OAB - MT4498/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELIX DA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1032832-70.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: PAULO 

HENRIQUE BUENO EMBARGADO: ANTONIO FELIX DA SILVA Vistos etc. 

Apesar do documento colacionado na derradeira manifestação do 

embargante, é certo que em consulta ao RENAJUD constata-se que o 

mesmo é proprietário de 02 (dois) veículos, inclusive omitidos em sua 

declaração de imposto de renda, o que impede que este Juízo reconheça 

a hiposuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 

Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 
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pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

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

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032764-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

divino aparecido de magalhaes (EXECUTADO)

FRANCISCA LEANDRO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para retirar a Carta 

Precatória Expedida no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a 

sua distribuição no Juízo Deprecado no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116432 Nr: 5784-47.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, ESPOLIO DE 

NELSO UEMURA, MARIA HELENA DA SILVA UEMURA, PRISCILA JOSAINY 

APARECIDA PORTES GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419142 Nr: 5626-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER DEL BARCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734459 Nr: 30757-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885403 Nr: 20114-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056963 Nr: 49543-41.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1102268 Nr: 11446-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JUDAS TADEU SUPERMERCADO LTDA, 

ALEXANDRO GOLAVATI RAMOS, APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107516 Nr: 13642-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167513 Nr: 39034-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN NASCIMENTO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1247740 Nr: 20433-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLETTENBERG SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRENZE ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NECKEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT, MARCIA ZANIN - OAB:24478-PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1266747 Nr: 26593-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E CORREA DA COSTA LTDA, 

ADEMIR DOMINGUES MARTINS, JOSÉ LUIZ CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) MANDADO(S) 

NEGATIVO(S) juntada(s), tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) 

localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896227 Nr: 27168-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO CATARINO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS DE MOURA, LUZIA DIAS DE 

MOURA, MANOEL DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Preclusa a via recursal, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, não se manifestando, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018582 Nr: 31201-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZANINI LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA - PARQUE RESIDENCIAL 

BEIRA RIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA R. ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 Vistos.

 Atendendo ao pedido da parte autora, remeto os autos à secretaria sem 

manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 381436 Nr: 17088-33.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURENE MARIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA AETNA SEGUROS SAÚDE S/A, 

MARTHA SILVA ZAIDEM MAIA BRANDÃO, HÉLIO ANTUNES BRANDÃO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FÁBIO DE AQUINO 

PÓVOAS - OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$40.000,00 

(quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida 
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de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

em 06/12/2007 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pró-rata das 

custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, estabeleço que fiquem a 

cargo das partes, arcando cada uma delas com o pagamento dos 

honorários do patrono da parte contrária, nos termos do disposto nos arts. 

85 e 86, do Código de Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade para ela, 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.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702541 Nr: 37162-74.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA SILVA ZAIDEM MAIA BRANDÃO, 

HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Em face da sucumbência, 

condeno a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios ao patrono dos requeridos, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada esta sentença em 

julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459854 Nr: 29241-64.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÂNDIDO STELLATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE MONTENEGRO 

STELLATO RIBEIRO - OAB:8681/MT, FERNANDO CANDIDO STELLATO 

RIBEIRO - OAB:13527, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 Intimem-se as partes para manifestarem acerca do cálculo apresentado, 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033802 Nr: 38527-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14250-A, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1203177 Nr: 5632-08.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERTER CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FOGIATO LENCINA - 

OAB:OAB/RS 77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:OAB/RS 

38.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:OAB/MT 

9.233/B, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A/MT.

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327979 Nr: 959-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUCEL CONSTRUTORA JAURU CIVIL E ELÉTRICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEEL CONEX COMÉRCIO DE CONEXÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:10366/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) tendo em vista que a(s) 

parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418451 Nr: 5280-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNK 10 PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 

ME, WALTER LUIZ DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, caso queira, manifestar-se sobre a Exceção de 

Pré-Executividade, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719228 Nr: 14907-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES RODRIGUES DE PAULA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891001 Nr: 23902-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARMELINDO OLIVEIRA SANTO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 05/02/2019

Horário: 09H30MIN.

Local: Unidade Consumidora 315928 - Av. Miguel Sutil, n. 686, Bairro Dom 

Aquino, em Cuiabá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914051 Nr: 39545-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:14.995-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

agendamento da data da perícia.

Data: 12/02/2019

Horário: 09h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835254 Nr: 40438-11.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ADRIANO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934136 Nr: 51490-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE AGNORIA DA SILVA SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465855 Nr: 33259-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMAR A. RASLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA CRISTINA PIRES DA SILVA, JOÃO 

BATISTA TARELHO PEREZ JÚNIOR, PATRICIA CALIANI PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) tendo em vista que a(s) 

parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843210 Nr: 47146-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo nº. 3940-08.2016.811.0041 - Código 1085297

Vistos etc.

 Cite-se a ré como solicitado, com as advertências legais (arts. 285 e 319 

do CPC) para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a 

presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Na hipótese de a contestação conter preliminar ou documentos, intime-se 

a parte autora para impugnar.

Decorrido o prazo sem resposta, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, vindo-me os autos conclusos em seguida.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041471-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANDREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041471-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADELAIDE ANDREIA DE BARROS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A 

Vistos. ADELAIDE ANDREIA DE BARROS ajuizou a presente “AÇÃO 

REVISIONAL CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face 

de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade dos valores das faturas de consumo referentes aos meses 

de dezembro de 2017 a outubro de 2018 que pretende revisar, 

relativamente à matrícula n. 85773-4, em razão de suposta irregularidade 

na medição/cobrança do seu consumo. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. A respeito da 

concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC 

dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a plausibilidade das suas alegações, uma vez 

que ressai dos autos que a elevação do seu consumo de água decorreria 

da troca do hidrômetro e de vazamentos nas instalações hidráulicas da 

sua residência, não havendo que se falar nesse momento de 

irregularidade na medição/cobrança do seu consumo, mormente em razão 

da não comprovação da implementação da instalação hidráulica aérea 

como encetado entre as partes em sede administrativa perante o 

Procon/MT. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o prejuízo que a 

parte autora tenha sofrido ou vier a sofrer em decorrência de conduta da 

parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita 

poderá ser resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

12/03/2019, às 08:30 horas, para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

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

Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS” em face da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade das faturas de consumo referentes aos meses 

de outubro de 2016 a junho de 2017 e a cominação à concessionária ré da 

obrigação de abster-se de cortar ou manter cortado o serviço de 

fornecimento de energia elétrica relativamente à UC – Unidade 

Consumidora n. 6/313350-1 instalada em sua residência. É o breve relato. 

Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a procedência de pretensão equivalente que 

deduziu em ação judicial anteriormente ajuizada relativamente às faturas 

de consumo referentes aos meses de dezembro de 2015 a setembro de 

2016, mormente que a suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica em sua residência seja decorrente do inadimplemento das faturas 

de consumo aqui questionadas referentes ao meses de outubro de 16 a 

junho de 2017. Ademais, a variação do seu consumo como reconhece se 

deu em razão da troca do seu medidor tido como defeituoso e se 

estabeleceu dentro de uma média razoável àquela que pretende seja 

fixada, levando-se em consideração a variação sazonal de consumo e a 

incidência das bandeiras tarifárias, inclusive, com o pagamento de 

algumas dessas faturas (id 16738785). Ou seja, a prova pré-constituída 

não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 12/03/2019, às 08:30 horas, para audiência de conciliação 

a ser realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Às providências. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

[1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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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).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432908 Nr: 12555-94.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA BARROS, CREUZA MARIA DE 

AMORIM BARROS

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

ANDROMEDEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:15.634, SIMEI DA SILVA BARROS OAB-11968 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 693/699, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781772 Nr: 35385-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN JUNIOR SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pretto Flores - 

OAB:14638/DF

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 919155 Nr: 42856-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT, MARIANA 

BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, TAMIRYS CELESTINO - 

OAB:14269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 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 impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 202/204, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467660 Nr: 34354-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, 

ALICIO RODRIGUES DE SOUZA, ETELVINO ZAGURSKI, CLAUDINEI 

ZANCANARO, DOMINGOS ANTELMO ROZIN, HANS GEORG KALMBACH, 

JOSE SEBASTIAO METELO, INGRACIA DALMOLIN, JOSÉ NUNES DE 

BRITO, REIMUNDO CARLOS DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem acerca 

da resposta da contadoria de fls. 461/462, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229576 Nr: 36651-52.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP DISTRIBUIDORA S/A, AUTO POSTO 

IMIGRANTE LTDA, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA, MARCOS 

ANTONIO RODER, WILMA CORRÊA ROEDER, JOÃO RODER JUNIOR, 

WILMA CORRÊA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173847 Nr: 22353-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR COCHONE LOÇÃO, BOOLEANOS CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA LTDA, MONTE MARIA CONSULTORIA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR, 

ROSANA COSTA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, ANA LUIZA PERÓN MEDINA - OAB:7.295/MT, 

ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, FABRICIO CRUZ 

SOARES DA SILVA RANER - OAB:OAB/RJ 170.532, KAROLINE 

RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, LEONARDO GOMES DA SILVA - 

OAB:200.387 RJ, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, 

Jefferson Silveira Barbosa - OAB:93964/RJ, LEANDRO MATTOS DE 

CERQUEIRA - OAB:124.487, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 1064/1073, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794153 Nr: 459-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, EXTRA EQUIPAMENTO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE, 

ESPOLIO DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:2836 - MT

 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 impugnação 

de fls. 57/59, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784988 Nr: 38823-20.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOZANAH NUNES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890191 Nr: 23337-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, LIVIA SAAD - 

OAB:162092

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 
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executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 12036-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA KNABBEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSP LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LEONARDO LOBO DOS 

SANTOS - OAB:17.370/MS, ELISANGELA CARVALHO DA SILVA - 

OAB:6563-A/MT, FELIPE COSTA GASPARINI - OAB:11.809/MS, 

FERNANDO FRIOLLI PINTO - OAB:12233 OAB/MS, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - 

OAB:7602/MS, MARCIO XAVIER FERREIRA MUSA - OAB:93154/RJ, 

RAPHAEL DE MORAES MIRANDA - OAB:95.822/RJ

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

CGJ/MT impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para informar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815823 Nr: 22275-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 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 interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110425 Nr: 14836-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LIRAN PEREIRA DA SILVA, BSB 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, ORBIT TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELIO GARCIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23788, THIAGO JANUARIO DE ANDRADE - OAB:21800

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da audiência 

designada para o 31/01/2019, às 14h00, no Juizo Deprecado da Comarca 

do Distrito Federal/DF, Carta Precatória nº 0730405-34.2018.811.0010.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398562 Nr: 31821-04.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BEATRIZ PORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO GOMES CORDEIRO - 

OAB:4592, EMMANUEL REGO ALVES VILANOVA - OAB:21237, 

MÁRCIO OLIVEIRA BRANDÃO - OAB:16830

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810002 Nr: 16496-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 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 impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 231/235, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143405 Nr: 28855-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMILDES MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIEVIRA - OAB:11447

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 123, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144898 Nr: 29568-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, ROSINETE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, Ivanildo de Almeida - OAB:MT0025704O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 294/307, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862905 Nr: 3969-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA HEIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5.022/MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT
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 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 o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023011 Nr: 33410-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA, IRENE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA IZABEL DA ROCHA - 

OAB:OAB/PE 32.724, PAULO SEGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da audiência 

designada para o 13/03/2019, às 13h40, no Juizo Deprecado da Comarca 

do Distrito Federal/DF, Carta Precatória nº 33410-21.2015.811.0041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 29549-37.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE ARRUDA, DAVILSON DE ARRUDA, JOÃO 

MENDES DA COSTA, MARIANA SOARES LESCO DA SILVA, IONE DE 

ALMEIDA ARRUDA, MARLENE NASCIMENTO LOPEZ, PATRICIA DE 

ARRUDA VIEBRANTZ, ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, PETRONILIA PEREIRA ALVES

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

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:6697, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 b)Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento das indenizações securitárias a seguir 

individualizadas: DAVILSON DE ARRUDA, a quantia de R$ 14.185,63; 

JOÃO MENDES DA COSTA, a quantia de R$ 14.185,63; MARIANA 

SOARES LESCO DA SILVA, a quantia de R$ 14.185,63; MARLENA 

NASCIMENTO LOPEZ, a quantia de R$ 14.185,63; ORCINA ELIZABETH 

MONTEIRO ROCHA, a quantia de R$ 14.185,63; e PETRONILIA PEREIRA 

ALVES, a quantia de R$ 14.185,63.Os valores deverão ser corrigidos pelo 

INPC/IBGE a contar da data do laudo pericial (19 de dezembro de 2016), e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá 

pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, 

§14 c.c 86, do CPC). Contudo, em face do deferimento de gratuidade de 

justiça em favor dos autores, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126239 Nr: 21408-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o reconhecimento, pela ré Ford Motor Company do 

Brasil Ltda., do pedido de rescisão contratual. E com fundamento no art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Condeno solidariamente, as rés ao pagamento das custas 

processuais, bem como os honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

sobre o valor pago a título de reconhecimento do pedido (art. 85, § 2º, do 

CPC). Revogo a liminar concedida, e determino que parte autora efetue a 

devolução do veículo reserva às rés, em data e local a serem por elas 

indicados. Determino a expedição de alvará em favor da parte autora, 

condicionada à comprovação nos autos da devolução do veículo Ford 

New Fiesta Hatch, ano/modelo 2014/2015, chassi 9BFZD55P0FB791616, 

cor Preto Bristol, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (multas, 

impostos e gravame de alienação fiduciária) às rés, em data e local a 

serem por elas indicados. Intime-se a parte autora para que, desde já, 

informe seus dados bancários para o levantamento do alvará quando 

cumprida a condição acima estabelecida. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093935 Nr: 7905-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALVA CELIRIA DE ARRUDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ARTHUR 

PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CARLOS 

ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15.999/MT, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, DOUGLAS LUIS ALENCAR DE FREITAS - 

OAB:14245, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, GABRIEL 

DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20788/O, HENRIQUE PRADO DA 

CRUZ - OAB:21130, JOAO BONFIM BARROSO - OAB:12874, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA 

BATISTA GUSMÃO - OAB:4062, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) MANTER a liminar concedida às 

fls. 38/39; ii) DECLARAR a inexistência dos débitos em relação às faturas 

dos meses de dezembro/2015 – fl. 26 (R$739,16) e fevereiro/2016 – fl. 24 

(R$399,21), facultando à empresa ré a refaturar as respectivas faturas 

mensais utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores; iii) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e;Em razão da sucumbência, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Por outro lado, considerando que a autora não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme advertida às fls. 100, fixo multa de 1% 

da vantagem econômica obtida, nos termos do artigo 334, §8º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento da 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, 
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nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169933 Nr: 40144-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MARINHO DE MELLO, EVERTON MARINHO 

DE MELLO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Revogo a tutela de urgência concedida às fls. 40/41.Condeno ainda 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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 às formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1138457 Nr: 26777-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE SOUZA PAES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

restando prejudicada a análise da tutela de urgência.Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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 às formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712443 Nr: 5430-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA, C. L. X, THAIZ 

HELENA LEÃO CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

ROZENO B. SOUZA COSTA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368/MT, ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - OAB:19.706/MT, 

FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251, JANAÍNA GOMES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.384-B, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Proceda-se a juntada de documentos apresentados em audiência.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, pois é assistido 

pela defensoria pública, depois o réu Rozeno Benedito Souza Costa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu Femina Hospital Infantil e 

Maternidade, no prazo de 15 (quinze) dias, e por fim o réu Tokio Marine 

Brasil Seguradora s/a, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante intimação 

com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos 

autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Tendo em vista a existência um acordo entre as partes (fl. 210/211) e o 

princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado nos art. 9° e 10°, 

do CPC/2015, intime-se a parte requerida para que se pronuncie a respeito 

da manifestação de fls. 257/259, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940062 Nr: 54597-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ANTONIA DO NASCIMENTO, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA DE SOUZA GONÇALVES, PAULO 

JORGE MARTINS LOPES, VALDETE DELUQUE MORALECO, ANTONIO 

RAMOS FILHO, ELIANE MARIA DELUQUE MORALECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:1055/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte autora acerca do despacho de fl. 239 e da certidão 

de fl. 243, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926610 Nr: 47447-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDÊNCIA AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE MATOS GONZAGA, ELAINE 

LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento no 

artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por Associação Beneficente Providência 

Azul para condenar os réus Cristiano de Matos Gonzaga e Elaine Lopes 

da Silva Matos Gonzaga ao pagamento do valor de R$ 8.256,60 (oito mil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 45 de 629



duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), a ser acrescido 

de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data do respectivo 

vencimento de cada mensalidade inadimplida.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente 

demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084104 Nr: 3467-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS WILSON CAPOBIANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA QUEIROZ E GARÓFALO LTDA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, DANIELA FRATA DOS SANTOS - OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARCELO HENRIQUE DE MATTOS 

- OAB:7018, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 Considerando que não houve a realização da perícia, suspendo a 

audiência agendada para o dia 11/12/2018, às 14h, ficando consignado 

que será designada nova data em momento oportuno.

Quanto às despesas com a realização da perícia, com efeito, apenas os 

requeridos Generali Brasil e Cunha Queiroz pugnaram pela perícia, razão 

pela qual deverá ser rateada em ½ para cada.

Diante da impugnação aos honorários periciais de fls. 251/252, intime-se o 

perito para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, atenda-se o requerimento formulado às fls. 243, devendo ser 

expedido ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) para 

identificação dos agentes de trânsito VIDAL e DINIZ citados no BO n. 

2015.166200.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051480 Nr: 47150-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIDI KEYKA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aJUCINEI DA SILVA NUNES para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 731166 Nr: 27278-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON LUIZ ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18.513/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente Exceção de 

Pré-executividade.Intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias, apresentando a planilha 

atualizada do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796026 Nr: 2369-07.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, IMOBILIÁRIA IGUAÇÚ LTDA, GERALDO DE SOUZA, ANA MARIA 

KUCHPIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ NASSIMBENI DE JESUS, GEANE 

CORREA DE LIMA, NELCINEI NAVES CORREA, ELENIR AUXILIADORA DA 

SILVA NAVES CORREIA, DEMAIS OCUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, DAVI MARQUES - OAB:14678, GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O, JOSE DIEGO LENDZION RACHID JAUDY COSTA - 

OAB:10.380/MT, MARCELA MARTINS DOS PASSOS - OAB:24603/B, 

RAIMAR ABILIO BOTTEGA - OAB:3.882

 Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração (fls. 

1.018/1.021), intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo da decisão supra, considerando que o AR de intimação não 

foi recebido pelo perito, conforme consta à fl. 1.023, DETERMINO seja o 

perito intimado pessoalmente para que preste os devidos esclarecimentos, 

nos termo da decisão contida à fl.1.016.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1300462 Nr: 8592-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Argüição de Inconstitucionalidade->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o AR de intimação não foi recebido pelo perito, 

conforme consta à fl. 345 e a fim de evitar futura arguição de nulidade, 

DETERMINO seja o perito intimado pessoalmente para que se manifeste, no 

prazo de 15 ( quinze) dias , facultando a produção de provas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139201 Nr: 27094-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON SIQUEIRA MILANEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, RICARDO KAWA SAKI - OAB:15.729

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, rejeito as preliminares e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez 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 

a u t o s  o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167846 Nr: 39200-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONES VIEIRA DA COSTA, ERICA MOTA MARIANO 

DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES - OAB:14.843, MAURICIO SALES F. DE MORAES - 

OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, Fabio Henrique 

Prado Cruz - OAB:21.130/MT, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12.546/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Revogo a tutela de urgência concedida às fls. 71/72-v.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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 às formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908143 Nr: 35640-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES GODINHO

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

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 191/192, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024195-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAM NOGUEIRA 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024195-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Entre o pedido de 

suspensão do processo (ID 14832667) e a presente data, já decorreram 

77 dias úteis, sem que a parte autora tenha colacionado aos autos o 

requerimento de pagamento administrativo protocolado junto a seguradora 

ré. Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

esclareça se tentou realizar seu requerimento de pagamento 

administrativo na Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou 

reclamação na SUSEP. Em igual prazo, nos termos do art. 319, II do CPC, 

intime-se a parte autora para que indique o estado civil, a profissão e o 

endereço eletrônico. Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso 

para análise. Cuiabá-MT 10 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007375-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ BOGADO (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007375-36.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, apresentar cópia de prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 

169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após 

o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 10 

de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025091-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIUSCIA LAURA DA ROCHA (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025091-42.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos termos do 

art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em vigor 

e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, qual o 

tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, 

parágrafo único, NCPC). Deverá também esclarecer sobre a divergência 

entre a data do fato narrado na exordial e a data do fato mencionado no 

boletim de ocorrência, sobre o pedido de ID 14832625 e indicar seu estado 

civil, sua profissão, e seu endereço correto. Ainda, caso almeje a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá, no mesmo prazo, 

comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da AJG, 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). Após o decurso de 

prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 10 de dezembro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017518-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOIR LIPINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017518-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos da decisão de ID 14874873 a medida liminar perdeu a sua eficácia. 

Assim redesigno o dia 18/03/2019 às 08:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se o réu por Oficial de Justiça e nos 

termos da decisão de ID 14659977. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042252-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA REZENDE 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° 1042252-65.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022250-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022250-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda e inicial requerida e conseqüentemente defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao autor. Nos termos do art.32, §5° da Resolução 

03/2018-TP-TJMT, exclua os documentos de ID 14303822. Após, colha-se 

parecer do Ministério Publico. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039840-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO BADDINI JUNIOR OAB - SP22884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039840-64.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No 

mesmo prazo deverá a parte autora informar o endereço eletrônico de 

ambas as partes (inciso II do art. 319, CPC), bem indicar a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação (inciso VII do art. 319 do 

CPC) Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1036225-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036225-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido da justiça gratuita a autora. Colha-se parecer do Ministério Publico. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1041186-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIOGO DA SILVA (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041186-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Colha-se parecer do Ministério 

Publico. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847464 Nr: 50969-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. DE OLIVEIRA ACESSÓRIOS ME

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

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar à parte autora para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911121 Nr: 37573-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DO MINSTERIO 

PUBLICO - AMMP, SONIA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de fls. 271/272.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009848 Nr: 27507-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 250, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar o valor 

atualizado do débito, descontando o valor levantado, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756557 Nr: 8671-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DA COSTA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar acerca do valor 

remanescente em conta judicial, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904355 Nr: 33101-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEDMA CRISTINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, NAYARA GALLIETA BORGES - OAB:5.249, 

RAYANA LIMA PEREIRA - OAB:6312/TO

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

indenização por danos morais e materiais.Custas processuais pela autora, 

bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita 

a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1188764 Nr: 936-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20.728, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 A exequente informa que as partes entabularam acordo extrajudicial, 

contudo não os colaciona aos autos. Posto isto, INTIMEM-SE as partes 

para que, em 15 (quinze) dias, colacione aos autos original do acordo 

entabulado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1103876 Nr: 12080-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOESTE MATO GROSSO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT, PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ IGNACIO DE 

ALMEIDA - OAB:14.943

 Defiro o levantamento da quantia já depositada nos autos, como requerido 

à p.121.

 Expeça-se alvará competente alvará.

Diante da alteração da razão social da empresa ré, promova-se a 

alteração do polo passivo no Sistema Apolo e capa dos autos, como 

requerido à p.121.

Após, intime-se a autora para pagamento das demais parcelas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949936 Nr: 60326-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON JONNARAN VARELLA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 293502 Nr: 11417-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, 

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de p.96/113, em 

15 dias.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450378 Nr: 22965-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CDL - CÂMARA DE 

DIRETORES LOJISTAS DE CUIABÁ, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE - 

OAB:12.344 MT, RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - OAB:OAB/MT 

14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Defiro o pedido de p.415/416.

Expeça-se alvará como requerido.

 Intime-se o exequente para manifestar sobre o pagamento do saldo 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 4165-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDIT PINTO DE BARROS NETO

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

SUPERMERCADO COMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 Defiro o levantamento do valor incontroverso.

 Expeça-se alvará como requerido, cumprindo o disposto no artigo 450, §

§3º e 4º da CNGC.

Intimem-se os executados para pagamento do valor remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 217598 Nr: 26320-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:14.667/MT

 Vistos etc...Posto isto, defiro a expedição do alvará para liberação dos 

valores depositados neste processo em favor da exequente. Registro que 

o patrono da exequente possui poderes para receber e dar quitação.Após 

a expedição do alvará, intime-se a exequente para apurar o valor ainda 

devido, de acordo com o cálculo do contador já homologado.Cuiabá, 10 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1055256 Nr: 48886-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Indefiro os pedidos de p.82/84 e p.85/88, devendo os alvarás serem 

expedidos na forma determinada à p.79.

 Consigno, inclusive, que o substabelecimento de p.88 não possui 

validade, eis que o advogado que substabeleceu não figura como parte no 

processo e, no entanto, pretende através do documento pleitear direito 

próprio.

 Cumpra-se integralmente a decisão de p. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865621 Nr: 6070-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG FOMENTO MERCANTIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SAMANIEGO VASCONCELOS, THENE 

DE ARRUDA CHAVES, ANANIAS ARAUJO SILVA, DEMETRIO DIAS 

SIQUEIRA, IGOR SAMANIEGO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a autora pessolmente para dar 

regular andamento ao feito, promovendo a diligência necessária ao 

prosseguimeno, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Realmente, aparentemente há um erro de cálculo, pois a atualização do 

valor dos honorários sucumbenciais data de 25/02/2012, quando o correto 

é da sentença.

 A par disso, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas 

partes, DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para a 

verificação do valor devido.

Com a apresentação dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Defiro a liberação do valor incontroverso de R$2.740,43 em favor do 

exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394251 Nr: 29950-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKLEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ORTOPEDIA LTDA, ESPAÇÕ FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPAROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:11145/GO

 Vistos

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a autora pessolmente para dar 

regular andamento ao feito, comprovando a distribuição da carta 

precatória em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 791902 Nr: 45991-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO THOMAZ

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 
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CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895892 Nr: 27005-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, ANIZ 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12.813/MT, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a autora pessolmente para dar 

regular andamento ao feito, comprovando a distribuição da carta 

precatória, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313022 Nr: 18763-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VIEGAS DE SOUZA, VINICIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - 

OAB:8978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Fabíola Pasini - OAB:5033/MT, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3665-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

os quesitos e indicarem assistentes técnicos para a perícia, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946847 Nr: 58487-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DOS SANTOS TRINDADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito à fl. 138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929768 Nr: 49172-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes para que juntem aos autos, no prazo de 05 

dias, os documentos solicitados pelo perito à fl. 175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928077 Nr: 48265-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENERANDA ERNESTO DE OLIVEIRA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013 A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 141/152, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709937 Nr: 2849-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS, SANDRA 

PONCE BARROS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LILIANA PARABÁ FONSECA, NILDO DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 136/13137, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para a apresentação 

de quesitos, bem como, assistente técnico, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805774 Nr: 12238-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RONDON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR VILELA SAUDER, ANDERSON 

COSTA QUEIROZ, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, C.M. 

CERIMONIAL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URIEL RODOLFO PIZZOLO - 

OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE F. DE 

FREITAS - OAB:10.101/MT, DENISE REGINA ROSA BARBOSA - 

OAB:6403-A/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 291/317, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879174 Nr: 16289-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA GONÇALVES DA SILVA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
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PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a petição de p. 138/141, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim sendo, encaminho os autos à Defensoria Pública para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009166 Nr: 27188-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILAR DA CRUZ ARAUJO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136594 Nr: 25867-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Diante da concordância das partes com o levantamento do valor 

depositado em excesso pela devedora e levantado pelo credor, DEFIRO o 

pedido de p.88/89.

 Expeça-se alvará em favor da Seguradora, referente a quantia 

depositada à p.85.

 Após, promova-se o arquivamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020545-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SCIASCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SAUTER - CRM/MT 4649 (RÉU)

EDUARDO SAUTER EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020545-41.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais por erro médico 

proposta por Raquel Sciascia em desfavor de Eduardo Sauter EIRELI – ME 

(CRCO – Centro Reg. de Cirurgia Plástica e Oftalmologia) e Eduardo 

Sauter. A autora alega que contratou os réus para a realização de dois 

procedimentos estéticos, mastopexia e abdominoplastia, pelo valor de R$ 

17.900,00. Afirma que no quarto dia depois dos procedimentos cirúrgicos, 

ao fazer curativo, percebeu anormalidade, visto que a aréola estava 

totalmente escura/necrosada, sentindo muita dor e febre. Ligou para o 

segundo réu e este tentou acalma-la, receitando analgésicos e alertando 

para continuar com os curativos. Narra que foi realizado procedimento 

pós-cirúrgico “apenas com agulhas” para amenizar aparência, mas que 

não obteve resultado satisfatório. Descreve a reação alérgica 

pós-procedimento e relata os procedimentos de reparo realizados pelos 

réus, os quais também não obtiveram bom resultado. Posteriormente a 

esses fatos, a autora procurou seu médico de confiança que realizou 

procedimento cirúrgico de emergência, tendo que custear toda a despesa 

sozinha, diante da negativa dos réus. E, mesmo com essa cirurgia, ficou 

mutilada e deverá ser submetida a mais dois procedimentos de reparação. 

Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar aos réus o 

reembolso dos gastos já realizados, R$ 29.338,66, bem como os futuros, 

com o custeie todas as cirurgias para tratamento reparatório. Determinada 

a emenda da petição inicial (Id 14181921), a autora atendeu a ordem no ID 

14511794. A decisão de ID 14745423 indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita, oportunizando à autora o pagamento das custas na forma 

parcelada. É o relatório. Decido. A tutela almejada pela autora é regulada 

pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e 

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

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

que são “...os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A pretensão da 

autora, em tutela de urgência, é que os réus sejam compelidos ao 

pagamento da quantia de R$ 29.338,66, a titulo de danos materiais, bem 

com que custeiem as despesas futuras com procedimentos cirúrgicos 

reparatórios.. Entretanto, em que pese a relevância das alegações na 

exordial, não há elementos nos autos suficientes quanto ao erro médico 

imputado, sendo necessário, in casu, a formação do contraditório e 

realização de perícia. Posto isto, indefiro a tutela de urgência. Em 

obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 18/03/2019 às 12:30 

horas para a audiência de conciliação, que será realizado pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se as partes para 

comparecimento. Após, intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Citem-se e intimem-se os réus para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do 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 NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039652-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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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° 1039652-71.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031313-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES COSTA E CAMPOS COSTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1031313-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CASA DA 

BORRACHA COMERCIAL LIMITADA REQUERIDO: ALVES COSTA E 

CAMPOS COSTA LTDA - EPP DECISÃO Casa da Borracha Comercial Ltda. 

ajuizou esta ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer e pedido 

de tutela de urgência em desfavor de Alves Costa e Campos Costa Ltda - 

EPP, qualificados nos autos. De acordo com o relatado na inicial, o sócio 

proprietário da empresa autora, Sr. Geraldo, era sócio da empresa ré até o 

ano de 2016, quando ocorreu um acordo judicial entre os sócios nos autos 

de n. 3796-39.2013.811.0041, no qual o Sr. Geraldo ficou com a 

integralidade das empresas Casa da Borracha Com. Ltda., Estrela da 

Borracha Com. Ltda. e Coller Com. Importadora e Exportadora Ltda. Afirma 

que diante do acordo judicialmente homologado, os representantes legais 

da empresa Ré deveriam devolver o carro Fiat/uno Mille Fire, placa JZY 

6326, vermelho, ano 2005, modelo 2006, já que este foi comprado através 

de financiamento, em nome da empresa Autora, que ficou com o Sócio Sr. 

Geraldo. Sustenta que não ficou nada acordado com referência aos 

carros emprestados a outras empresas do grupo, sendo certo que deve 

ocorrer a sua devolução. Diante disso, a empresa autora requer a 

concessão da tutela provisória de urgência para determinar a expedição 

de mandado de busca e apreensão do mencionado veículo. Comprovante 

de recolhimento das custas judiciais (ID 10339883). A autora promoveu a 

emenda à inicial conforme determinado, juntando aos autos cópia do 

acordo judicial homologado (ID 10732343). É o relatório. Decido. Por esta 

via, pretende a empresa autora a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat/uno Mille 

Fire, placa JZY 6326, vermelho, ano 2005, modelo 2006. O art. 294 do 

Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória poderá ser 

fundamentada na urgência ou na evidência. In casu, para a concessão da 

tutela provisória de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

“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.” Nesta análise perfunctória, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que a 

probabilidade do direito da parte autora está consubstanciada nas provas 

existentes nos autos, as quais indicam que o veículo Fiat/uno Mille Fire, 

placa JZY 6326, vermelho, ano 2005, modelo 2006 é de sua propriedade. 

Infere-se do acordo realizado nos autos do processo n. 

3796-39.2013.811.0041, que o Sr. Geraldo ficou com a integralidade da 

empresa Casa da Borracha Com. Ltda., inclusive seu passivo (ID 

10732385). Assim, natural que os bens pertencentes à pessoa jurídica 

sejam à mesma devolvidos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo também é evidente, haja vista que o bem móvel em questão, por 

sua natureza, é de fácil circulação e depreciação. Posto isto, presentes 

os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a busca e 

apreensão do veículo Fiat/uno Fire, placa JZY 6326, vermelho, ano 2005, 

modelo 2006, bem como o seu depósito com o representante legal da 

empresa autora. 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Considerando que o sistema da Central de 

Conciliação (CEJUSC) está indisponível, deixo de agendar data para a 

audiência de conciliação. Oportunamente, em havendo interesse das 

partes, a audiência poderá ser marcada. Cite-se e intime-se a ré para 

oferecimento de defesa, em 15 dias. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025651-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA DA SILVA NUNES (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025651-81.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

foi intimada para apresentar documentação comprobatória de que faz jus 

ao benefício da justiça gratuita e trazer aos autos cópia do requerimento 

administrativo, todavia, somente acostou o protocolo do requerimento 

administrativo, deixando de comprovar sua hipossuficiência. Posto isto, 

recebo a emenda à inicial e indefiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Ressalto, no entanto, a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais, conforme se verifica na seguinte previsão contida 

Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, 

in verbis: Art. 468. “A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades 

do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7° O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.” Assim sendo, o autor pode requerer o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em até 06 (seis) 

parcelas mensais. Intime-se a autora para que efetue e comprove o 
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recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, 

ou proceda ao requerimento de parcelamento das custas e taxas, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015623-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015623-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DANIEL 

CORREA DE SOUZA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DECISÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito em que o autor 

pugnou pela concessão da tutela de urgência para afastar a ameaça de 

negativação de seu nome. Determinada a emenda da inicial, o autor não 

atendeu ao chamado judicial, sendo certo que os documentos 

apresentados com a inicial não são suficientes para, nesta quadra 

processual, sem o contraditório, concedeu a tutela almejada. O art. 300 e 

parágrafos do CPC é claro: 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. 

Deste modo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação de tutela, havendo necessidade do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos. Posto isto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Deixo de designar audiência de 

tentativa de conciliação, por não vislumbrar a hipótese de composição. 

Entretanto, caso as partes se manifestem de forma favorável, a audiência 

será oportunamente marcada. Assim, cite-se e intime-se a ré para 

oferecimento de contestação em 15 (quinze) dias. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Defiro ao autos os benefícios da justiça gratuita. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043084-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043084-98.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de alvará judicial para levantamento de valores que a parte 

autora faz jus em razão do falecimento de seu cônjuge, cuja competência 

é da Vara de Família e Sucessões. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e determino a 

redistribuição a uma das Varas da Família e Sucessões, nos termos do 

artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012524-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012524-13.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA Altemir 

Fernandes Rodrigues ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos. Alega o autor que em 15 de setembro de 2014 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na sua invalidez, conforme atesta boletim 

de ocorrência e laudo médico. Requer a procedência da ação para que a 

ré seja condenada ao pagamento do seguro obrigatório por invalidez 

permanente. A inicial foi instruída com cópia de documentos pessoais, 

procuração, boletim de ocorrência e boletim de atendimento médico. 

Citada, a ré apresentou contestação (Id. 9046807), oportunidade em que 

arguiu as preliminares de ausência de interesse de agir e alteração do 

polo passivo, a fim de que seja procedida sua exclusão e a inclusão da 

Seguradora Líder. No mérito, sustenta a inexistência da prova de invalidez 

e a insuficiência probatória. Defende a necessidade de produção de prova 

pericial. Por fim, impugna os juros, correção monetária e honorários 

sucumbenciais. Os autos foram encaminhados à Central de conciliação. 

Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por médico perito da 

Central de Conciliação (Id. 9186110). O autor apresentou impugnação à 

contestação (Id. 12521922). Intimados quanto à utilização da perícia 

realizada perante a central de conciliação para o julgamento antecipado do 

feito, ambos concordaram. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Altemir Fernandes Rodrigues 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de 

alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo passivo, a fim 

de que esta seja excluída, incluindo-se a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não merece provimento, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de transito, não 

havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora 

Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 
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ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Conforme recente entendimento do 

Egrégio TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo matéria de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso do segurado. Nesse sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã 

O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito O 

autor foi vitima de acidente automobilístico em 15 de setembro de 2014, 

conforme boletim de ocorrência de id. 6661465. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau 

de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

No caso, em relação a quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do 

referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta de 75% de repercussão intensa (id. 9151823). Considerando 

que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e 

Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário 

esclarecer que a lesão incapacitante no membro inferior esquerdo 

computada em 75%, deve ser calculada de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro inferior, o 

percentual é de 70%, dessa forma, 75% de 70% é igual a 52,5%, devendo 

o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o 

assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 52,5% do valor 

de R$ 13.500,00 treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do beneficio passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por ATAIDE 

JOAQUIM DE SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data do 

evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art.85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 55 de 629



prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1001651-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GERALDO 

SILVA BAHIA FILHO, KELLY CRISTINA DE SOUSA RÉU: UNIDAS 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA SENTENÇA Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por Geraldo Silva Bahia Filho e 

Kelly Cristina de Sousa em desfavor de Unidas Locadora de Veículos 

Ltda., todos qualificados e representados nos autos. Relata a inicial que 

os autores casaram entre si no dia 07 de outubro de 2017, tendo 

programado como lua de mel uma viagem para o Rio de Janeiro, com 

passeios divididos entre a Capital e as cidades do interior, tais como 

Petrópolis, Arraial do Cabo e Búzios. Assim, efetuaram a reserva da 

locação de um veículo junto ao site www.rentalcars.com.br, optando pelo 

Ford K, da empresa Álamo, a ser retirado no Aeroporto Internacional 

Santos Dumont em 08/10/2017, às 11:45 horas e devolvido no dia 

16/10/2017, no mesmo local. Informam que tudo ocorreu conforme 

planejado, tendo retirado o veículo escolhido no local combinado. Não 

sabendo explicar o motivo, afirmam que embora a marca reproduzida no 

veículo fosse da Álamo, todos os documentos (contrato e recibos) 

constavam o nome da empresa ré Unidas Locadora de Veículo. Tanto o 

pagamento antecipado de R$ 1.600,00, quanto a pré-autorização foram 

efetivados com sucesso. Alegam que no dia 14/10/2017, quando se 

dirigiam para a cidade de Arraial do Cabo pela Rodovia 124-RJ, foram 

abordados por policiais militares que, com fuzis apontados, emitiram ordem 

de parada. A ordem foi prontamente atendida e o autor, o veículo e as 

bagagens foram detalhadamente revistados. Depois da busca e nada 

tendo sido encontrados, foram solicitados e entregues os documentos que 

comprovavam a locação do automóvel. A polícia explicou que havia sido 

noticiada a ocorrência de furto do veículo pela empresa e que este estava 

sendo monitorado desde a saída da cidade do Rio de Janeiro. Levados ao 

Posto da Polícia Militar, a autoridade entrou em contato com a empresa ré 

que simplesmente disse que tudo não se passou de um equívoco e os 

autores foram liberados. Sustentam que em virtude do grave erro cometido 

pela empresa ré, em noticiar o furto do automóvel regularmente locado, 

foram submetidos a constrangimento e humilhação em plena lua de mel, 

merecendo serem reparados pelos danos morais sofridos. Requerem a 

procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

para cada, totalizando a quantia de R$ 40.000,00. Com a inicial, 

apresentaram documentos. Comprovante do recolhimento das custas 

judiciais (ID 11517706) e emenda à inicial (ID 12008857). Recebida a inicial 

e designada audiência de conciliação, a tentativa de composição amigável 

da lide restou infrutífera (ID 14080323). A ré ofertou contestação em que 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais 

noticiou a ocorrência de furto e/ou roubo do veículo, não podendo ser 

responsabilizada por ato de terceiro. Quanto ao mérito, defende não ter 

praticado qualquer ato ilícito que possa ensejar sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, afirmando a inexistência de 

nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e sua conduta. 

Pugna pela improcedência do pedido inicial (ID 14414718). Impugnação à 

contestação (ID 14967348). Intimada, a ré regularizou sua representação 

processual. Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Por oportunidade da contestação a ré 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi a 

responsável pela notícia de ocorrência de furto do veículo. Tal preliminar 

se confunde com o próprio mérito da demanda e, por esta razão, será 

analisada no decorrer da sentença. Inexistindo pedido de produção de 

outras provas além das já constantes nos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com o que consta dos documentos 

apresentados, os autores programaram uma viagem de lua de mel para o 

Rio de Janeiro sendo que, para realizarem os passeios, efetuaram a 

locação de um automóvel junto à empresa ré (ID’s 1151706 e 11517734). 

Tudo transcorria normalmente, até que os autores foram abordados por 

policiais na Rodovia 124-RJ, quando se dirigiam para a cidade de Arraial 

do Cabo. Sob a suspeita de furto do veículo, foram monitorados pela 

empresa de rastreamento, abordados, revistados e levados ao Posto da 

Polícia Militar. Depois de apresentarem todos os documentos necessários 

à comprovação da locação do automóvel, os policiais entraram em contato 

com a empresa ré, que informou que tudo não se passava de um equívoco 

e então foram liberados. Vejamos a narrativa dos fatos no Boletim de 

Ocorrência n. 240645, (in verbis): “Essa guarnição recebeu contato via 

telefone do 2º Sgto. 6065 06 62-80, que informou que um veículo placa 

QMR8450 For KA de cor prata se tratava de furto e que estaria 

acessando a RJ-124 e que passaria em frente a este Posto Policial, pois o 

mesmo estaria sendo monitorado pela empresa Blackhawk Monitoramento 

rastreador da CEAS veículo da empresa Unidas, em ato contínuo esta 

guarnição iniciou um monitoramento visual logrando êxito em abordar o 

veículo que era conduzido por Q1, onde o mesmo apresentou o 

documento do veículo e recibo de locação, em seguida esta guarnição em 

contato com o número (21) 96415-1853 Sr. Alexandre Silveira Silva 

funcionário da empresa Blackhawk que passou que verificaria os fatos e 

tão logo foi passado pelo mesmo que houve um erro da empresa Unidas 

S/A, e que o veículo não se tratava de produto de furto. Q1 entrou em 

contato com a Central de atendimento da Unidas S/A através do 

08007720994 e após retorno de contato (21) 98402-9793 fora constatado 

se tratar de um erro da empresa. Após a confecção deste BOPM fora feita 

liberação dos envolvidos.” (sic – ID 11517700) Diante disso, é possível 

verificar a legitimidade da ré para responder a esta ação, bem como a sua 

responsabilidade pelos momentos de angústia e pavor a que foram 

submetidos os autores, ao constatarem que sobre os mesmos recaia a 

suspeita de furto. É certo que o constrangimento vivenciado vai além do 

mero aborrecimento, presente no cotidiano. Ademais, considerando a 

relação consumerista em comento, a responsabilidade da ré é objetiva e 

independe da comprovação de culpa (artigo 14, Código de Defesa do 

Consumidor). O artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, 

seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis: “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.” A Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação 

civil, ainda que exclusivamente moral: “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: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;” (Negritei) Restando patente 

a obrigação da ré em reparar moralmente os autores, deve o quantum 

indenizatório atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento. 

Observando a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como 

evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora, fixo o dano moral no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedentes o pedido desta ação de indenização por danos morais 

ajuizada por GERALDO SILVA BAHIA FILHO e KELLY CRISTINA DE 

SOUSA, para CONDENAR a ré UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 56 de 629



Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022858-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022858-43.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GLAUCIA 

CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Glaucia Cristina 

Gomes dos Santos Leite ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos 

qualificados nos autos. Alega a autora que em 19 de outubro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 

13.500,00 referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A 

inicial foi instruída com cópia de documentos pessoais, procuração, 

boletim de ocorrência e boletim de atendimento médico. Citada, a ré 

apresentou contestação (Id. 5828823), oportunidade em que arguiu a 

preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a 

inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. Defende a 

necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna os juros, 

correção monetária e honorários sucumbenciais. Os autos foram 

encaminhados à Central de conciliação. Na oportunidade, a autora foi 

submetido a exame por médico perito da Central de Conciliação (Id. 

6720041). A autora apresentou impugnação à contestação (Id. 6750390). 

Intimados quanto à utilização da perícia realizada perante a central de 

conciliação para o julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, 

§2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por Glaucia Cristina Gomes dos Santos Leite em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de falta de interesse de agir 

A preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Conforme recente entendimento do 

Egrégio TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo matéria de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso do segurado. Nesse sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã 

O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito A 

autora foi vitima de acidente automobilístico em 19 de outubro de 2016, 

conforme boletim de ocorrência de id. 4455693. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau 

de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

No caso, em relação a quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do 

referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como 

perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação, com anuência das partes, concluindo que a 

autora possui lesões parciais incompletas de 25% de repercussão leve 

(id. 6720041). Considerando que a pericia foi realizada por médico que 

atua a Central de Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de forma 

sucinta, portanto, necessário esclarecer que as lesões incapacitantes no 

tornozelo e no joelho direito computadas em 25%, devem ser calculadas 

de acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E 

PROPORCIONALMENTE À COBERTURA PREVISTA AO CASO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA - LAUDO 

SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 

474 - SEQUELA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 6.194/74, 

COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO 

PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, 

CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na esfera 

administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, em 

juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende fazer 

jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de agir. 

Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada pela 

vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da 

invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro 

obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474. 

Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, após 

enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda da mobilidade do tornozelo, o percentual é de 25%, 

dessa forma, 25% de 25% é igual a 6,25%, devendo o pagamento da 
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indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. De igual modo, para 

perda da mobilidade do joelho, o percentual é de 25%. Assim, 25% de 25% 

é igual a 6,25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação do valor da indenização 

do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei 

nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 12,5% do valor 

de R$ 13.500,00 treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao termo 

inicial da cobrança de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por 

GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária a partir da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art.85, §8º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013252-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO 

TABAJARA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA Roberto Tabajara de Almeida ajuizou ação 

de cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. Alega o autor que em 01 de janeiro 

de 2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua 

invalidez, conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Os autos foram encaminhados à Central de 

conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por médico 

perito da Central de Conciliação (Id. 9576670). Citada, a ré apresentou 

contestação (Id.9609617), oportunidade em que arguiu as preliminares de 

ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor 

apresentou impugnação à contestação (Id. 10304150). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Roberto Tabajara de Almeida em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração 

do polo passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não 

merece provimento, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de 

transito, não havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, eis que referido procedimento foi 

observado pela parte. Ademais, conforme recente entendimento do 

Egrégio TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo matéria de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso do segurado. Nesse sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã 

O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 
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Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. A ré 

requereu a juntada de comprovante de residência do autor, contudo, tal 

documento não se mostra indispensável para o regular prosseguimento do 

feito. Tais informações podem ser verificadas por meio da qualificação 

trazida na inicial, bem como os documentos que instruíram o feito. Assim, 

INDEFIRO o pedido de intimação requerido. Mérito O autor foi vitima de 

acidente automobilístico em 01 de janeiro de 2017, conforme boletim de 

ocorrência de id. 6735088. Assim, a lei que deve reger a matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante 

de tal constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

Lei nº 11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 

04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O 

art.3º da citada lei prevê que a vitima de acidente automobilístico faz jus à 

indenização securitária em caso de incapacidade permanente. Vejamos: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – “até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;”. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação a 

quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange a 

indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico e o 

dano dele decorrente estão comprovados por meio do boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação de graduação da invalidez se total ou parcial, bem como com a 

sua quantificação, a qual deve ser comprovada mediante pericia, para 

pagamento proporcional ao percentual de sua incapacidade. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta de 75% de repercussão intensa (id. 9576670). Considerando 

que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e 

Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário 

esclarecer que a lesão incapacitante no ombro esquerdo computada em 

75%, deve ser calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda da mobilidade do ombro, o percentual é de 25%, dessa 

forma, 75% de 25% é igual a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação 

do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no 

art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte 

decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

Assim, a indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei 

Federal nº 6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que 

estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do 

presente feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

do quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 18,75% do 

valor de R$ 13.500,00 treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Por fim, não verifico dos autos conduta da ré 

que autorize sua condenação como litigante de má-fé. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da ação proposta por ROBERTO TABAJARA DE ALMEIDA em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta 

ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. 

Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art.85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016740-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA ANTONIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO(A))

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016740-80.2018.8.11.0041 Sentença. Vistos e etc. 

Jussara Antonia de Carvalho, brasileira, casada, portadora do RG n° 

1565044-81 SSP-MT e no CPF n° 013.484.781-44, propôs ação de 

restauração de registro civil c/c tutela antecipada de evidencia, em que 

requer a restauração de sua certidão de nascimento. Argumenta que 

possui a sua certidão de nascimento original, contudo, a mesma se 

encontra desatualizada e que, ao solicitar uma 2° via junto ao Cartório de 

3° Oficio de Cuiabpa-MT., foi informada que não existia naqueles arquivos 

dados quanto a sua certidão de nascimento, bem como que os dados da 

sua 1° via não correspondiam com os lá escritos. Assim, requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a restauração 

da sua certidão de nascimento. A inicial veio instruída com diversos 

documentos, recebida sob o ID 13700477. O Ministério Publico se 

manifestou favorável ao deferimento dos pedidos da autora. (ID 

14278942) Por segurança do juízo foi determinada a expedição de ofícios 

a POLITEC-MT para apresentação da cópia da ficha cadastral em nome da 

autora (ID 14517838). O oficio encaminhado foi respondido (ID 15542406). 

A autora se manifestou (ID 15738914) O parquet ratificou a sua 

manifestação (ID 15989307) Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Justificativa para alteração da ordem de julgamento O Novo Código 

de Processo Civil impõe, preferencialmente, que os processos sejam 

julgados de acordo com a ordem de cronológica de conclusão. Em que 

pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no art.12, §2°, VII do NCPC, permite a prolação de 

sentença nesta oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Do mérito A Lei de Registro Públicos (Lei 6015/73) 

em seu artigo 50 estabelece: “Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no 

território nacional deverá ser dado a registro, (...).” (grifei) O Dr. Jáder 

Lúcio de Lima Pessoa, em sua tese de discorre sobre a importância do 

registro de nascimento para um individuo: “O registro civil de nascimento é 

um dos primeiros passos em direção à dignidade humana e à cidadania. O 

registro é um direito inerente à pessoa humana de ser reconhecida, pelo 

Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com um 

nome, uma filiação, uma história única de vida, e não como mais uma 

simples estatística nos bancos de dados governamentais. Para Regina 

Fernandes, “de importância e relevância imensuráveis, o registro de 

nascimento dá início à história jurídica de cada pessoa, significando o 

marco inicial para o exercício pleno da cidadania”[2] (grifei) Como visto, é 

inerente à pessoa humana ter o seu registro civil de nascimento, sendo um 

dever do Estado viabilizar e facilitar os meios a fim de garantir tal direito. 

Nos presentes autos, a autora foi devidamente registrada, contudo, não 

se tem noticia dos arquivos. Os registros deveriam ter sido arquivados e 

mantidos em segurança pelo Tabelião, conforme determina o art. 24 a 26 

da lei 6015/73. Vejamos: “Art. 24. Os oficiais devem manter em segurança, 

permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e 

conservação. Art. 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão 

arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que 

facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros 

meios de reprodução autorizados em lei. Art. 26. Os livros e papéis 

pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente.” 

Conforme informações prestadas sob ID 13642072 pelo Oficial do Cartório 

de 3° Oficio de Cuiabá, não existem em seus arquivos informações quanto 

à certidão de nascimento da autora. A deficiência acima relatada não pode 

prejudicar a autora, pois não pode permanecer eternamente sem o seu 

registro de nascimento, devido ao erro cometido por um Oficial do Estado. 

O art. 109 da Lei 6015/73 prescreve: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” (grifei) 

Os documentos juntados aos autos são robustos para comprovar que a 

autora já foi registrada, tanto que emitida sua Cédula de Identidade junto ao 

Estado de Mato Grosso. Trata-se, aqui, portanto, de uma restauração de 

registro publico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assim tem 

decidido: “PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE 

NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE 

CASAMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ 

PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II - Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela Apelada. III - O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109 da Lei 6.015/73, é o de 

jurisdição voluntária, nos quais o magistrado pode optar em não aderir ao 

princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso concreto, 

a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, do CPC. 

IV - Submeter a Recorrida a rigorismos formais quando instrui os autos 

com a documentação capaz de permitir a existência de registro anterior, 

viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a negar-lhe 

existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm direito V 

Apelação improvida. (TJ-AM - APL: 00016239720128040000 AM 

0001623-97.2012.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 09/09/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/09/2013)” (grifei) APELAÇAO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

LEGALIDADE ESTRITA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Sendo de jurisdição voluntária o procedimento, não está 

vinculado o Juiz, ao decidir, aos ditames estritos da lei, podendo adotar 

solução que lhe pareça mais adequada e oportuna, como deixa claro o art. 

1.109 do CPC. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Civel, 

38090051970, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2012, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2012) "APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 

ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PROVA 

ROBUSTA. NECESSIDADE. - O pedido de retificação de registro civil 

trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sendo que, uma das 

características da jurisdição voluntária é a inocorrência de coisa julgada 

material. - Para que seja procedida a alteração ou o acréscimo de dados 

no registro público, é necessário prova robusta da informação que se 

pretende inserir ou do erro que se pretende afastar." (AC nº 

1.0153.08.078841-4/001, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 

18/8/2009) As informações prestadas pelo Oficial do Cartório de 3° Oficio 

de Cuiabá - MT, bem como os documentos acostados aos autos são 

suficiente para a análise e procedência dos pedidos da autora. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo procedente o pedido de restauração 

de certidão de nascimento e determino a restauração da certidão de 

nascimento da autora, a qual deverá ser lavrada em livro próprio tendo 

como base as copias de ID 15542406 e antiga certidão de nascimento de 

ID 13642115, fazendo constar no campo “observações” o termo, livro e 

folhas da antiga certidão. Em consequência, extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Expeçam-se o 

competente mandado ao Cartório 3° Oficio de Cuiabá - MT para que seja 

realizada a restauração da certidão de nascimento da autora. Após, o 

tabelião deverá encaminhar uma via a este juízo, para ser digitalizada, 

anexada aos autos e posteriormente entregue a autora, e uma cópia 

deverá ser remetida a POLITEC-MT para atualização cadastral da autora. 

Custas isentas, eis que a autora é beneficiaria da justiça gratuita (ID 

13700477). Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas 

Nacionais estabelecidas pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder 

J u d i c i á r i o  e  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf [2] PESSOA, Jáder Lúcio de Lima, REGISTRO CIVIL 

DE NASCIMENTO: direito fundamental e pressuposto para o exercício da 

cidadania. Brasil, 1988-2006. Disponível em: 
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http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/JaderLucioLimaPess

oa.pdf

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002819-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002819-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. SENTENÇA 

Marcelo Oliveira Alves propôs ação de retificação de registro civil, 

objetivando a correção do nome de seu genitor em sua certidão de 

nascimento. O autor sustenta que ao lavrarem a 2° Via da sua certidão de 

nascimento junto ao Segundo Ofício Extrajudicial Registro Civil das 

Pessoas Naturais de João Lisboa-MA, constou o nome de genitor como 

“JOSÉ ADAILSOM ALVES DOS REIS”, contudo, após algum tempo 

verificou que estava grafado de forma incorreta, sendo o correto “JOSÉ 

ADAILSON ALVES DOS REIS”. A par disto, requer a retificação de sua 

certidão de nascimento, para que conste o nome correto do seu genitor 

como sendo: “JOSÉ ADAILSON ALVES DOS REIS”, ou seja, que seja 

corrigido o nome “ADAILSOM” por “ADAILSON”. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos, sendo recebida sob o ID 

11994436. O Parquet opinou pelo deferimento dos pedidos iniciais. (ID 

12737354) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Justificativa 

para alteração da ordem de julgamento O Novo Código de Processo Civil 

impõe, preferencialmente, que os processos sejam julgados de acordo 

com a ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha 

vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no 

art.12, §2°, VII do NCPC, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Mérito Verifico que no presente caso está 

notoriamente configurada a ocorrência de erro material no ato de lavratura 

da 2° Via do registro de nascimento do autor, eis que devidamente 

comprovado, através do documento de que instruíram a inicial, que o nome 

correto do genitor do autor é José Adailson, e não José Adailsom como 

constou no referido documento. O entendimento jurisprudencial é pacífico 

em permitir alterações quando oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO 

DE NOME - ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para 

correção do patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - 

AC: 809294 PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, 

Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

07/02/2000 DJ: 5568) (grifei) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, 

DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova 

apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta 

patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o 

erro foi demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA 

- APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. 

PROVIMENTO DO RECURSO.1. É possível a restauração, suprimento ou 

retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material 

praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados 

essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e 

naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa 

no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73.( Processo: APL 

00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão 

Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )

(grifei) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a autora que a 

data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe 

aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede 

a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 

MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão 

Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido inicial, e determino a retificação da certidão de 

nascimento do autor, fazendo constar o nome do seu genitor da como 

“JOSÉ ADAILSON ALVES DOS REIS”. Em consequência, extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Expeçam-se o competente mandado ao Segundo Ofício Extrajudicial 

Registro Civil das Pessoas Naturais de João Lisboa-MA para que seja 

realizada a retificação na certidão de nascimento do autor, devendo este 

remete uma via a este juízo, para ser digitalizada, anexada aos autos e 

posteriormente ser entregue ao autor, e uma cópia deverá ser remetida a 

POLITEC-MT para atualização cadastral do autor. Custas isentas, eis que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita (ID 11994436). Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas Nacionais estabelecidas 

pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário e Disponível 

e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034335-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034335-92.2018.8.11.0041 SENTENÇA Josete 

Mendes de Arruda propôs ação de retificação de registro civil, objetivando 

a correção do nome de seu genitor em sua certidão de nascimento. A 

autora sustenta que ao lavrarem a 2° Via da sua certidão de nascimento 

junto ao Cartório de Serviço Notarial e Registro Civil de Santa Rita do 

Trivelato-MT, constou o nome de genitor como “Petrolino Mendes de 

Arruda”, contudo, após algum tempo verificou que estava grafado de 

forma incorreta, sendo o correto “Petronilio Mendes de Arruda”. A par 

disto, requer a retificação de sua certidão de nascimento, para que conste 

o nome correto do seu genitor como sendo: “Petronilio Mendes de Arruda”, 

ou seja, que seja corrigido o nome “PetroLINO” por “PetroNILIO”. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos, sendo recebida sob o ID 

16157046. O Parquet opinou pelo deferimento dos pedidos iniciais. (ID 

16236770) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Justificativa 

para alteração da ordem de julgamento O Novo Código de Processo Civil 

impõe, preferencialmente, que os processos sejam julgados de acordo 

com a ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha 

vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no 

art.12, §2°, VII do NCPC, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Mérito Verifico que no presente caso está 

notoriamente configurada a ocorrência de erro material no ato de lavratura 

da 2° Via do registro de nascimento da autora, eis que devidamente 

comprovado, através do documento de que instruíram a inicial, que o nome 

correto do genitor da autora é Petronilio, e não Petrolino como contou no 

referido documento. O entendimento jurisprudencial é pacífico em permitir 

alterações quando oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO DE NOME - 

ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para correção do 

patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - AC: 809294 
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PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, Data de 

Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2000 

DJ: 5568) (grifei) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DATA 

DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, 

DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova 

apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta 

patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o 

erro foi demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA 

- APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. 

PROVIMENTO DO RECURSO.1. É possível a restauração, suprimento ou 

retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material 

praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados 

essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e 

naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa 

no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73.( Processo: APL 

00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão 

Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )

(grifei) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a autora que a 

data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe 

aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede 

a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 

MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão 

Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido inicial, e determino a retificação da certidão de 

nascimento da autora, fazendo constar o nome do seu genitor da como 

“PETRONILIO MENDES DE ARRUDA”. Em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Expeçam-se o competente mandado ao Cartório de Serviço Notarial e 

Registro Civil de Santa Rita do Trivelato-MT para que seja realizada a 

retificação na certidão de nascimento da autora, devendo este remeter 

uma via a este juízo, para ser digitalizada, anexada aos autos e 

posteriormente ser entregue a autora. Uma cópia deverá ser remetida a 

POLITEC-MT para atualização cadastral da autora. Custas isentas, eis que 

a autora é beneficiaria da justiça gratuita (ID 16157046). Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas Nacionais estabelecidas 

pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário e Disponível 

e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002535-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUESON DA SILVA FERREIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1002535-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JACQUESON 

DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SENTENÇA Jacqueson da Silva Ferreira ajuizou ação de cobrança 

de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 20 de outubro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Citada, a ré apresentou contestação (Id. 

6092751), oportunidade em que arguiu as preliminares de ausência de 

interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que seja procedida 

sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a 

inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. Defende a 

necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna os juros, 

correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 9032844). Os autos foram encaminhados à 

Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por 

médico perito da Central de Conciliação (Id. 9089966). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Jacqueson da Silva Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração 

do polo passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não 

merece provimento, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de 

transito, não havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, eis que tal procedimento foi 

observado pelo autor antes do ajuizamento desta ação. Ademais, 

conforme recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação 

de contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar 

a resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 

DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A 

LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO 

OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. A ausência 

de laudo do IML não se mostra indispensável. O boletim de ocorrência é 
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meio de comprovar o fato narrado, sendo, dessa forma, dispensável o 

laudo do IML. Nesse sentido, a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO 

CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A 

prolação de decisão monocrática pelo relator é possível, conforme 

prescreve o art. 557, caput, do CPC, estando o recurso em confronto com 

posicionamentos jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - 

O processo administrativo não pode ser exigido como pressuposto 

necessário para o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há 

em nossa legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salarios minimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. A ré arguiu carência 

da ação sob o argumento de que, em razão da ausência de boletim de 

ocorrência, não se permite que comprovar a efetiva existência do acidente 

de trânsito. Embora o autor não tenha apresentado boletim de ocorrência 

policial, apresentou certidão de ocorrência do SAMU. Deve-se levar em 

conta, também, os documentos médicos trazidos pelo autor assim como o 

laudo pericial realizado. Nesse sentido, o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando 

presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, 

Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de 

causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima 

do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.(TJMT- Ap 71754/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

05/09/2017. Grifo Nosso.) No presente caso, a inicial foi instruída com 

histórico clínico do autor e certidão de ocorrência do SAMU. Ademais, foi 

realizado exame pericial que constatou nexo de causal entre acidente 

noticiado e a lesão sofrida. Mérito O autor foi vitima de acidente 

automobilístico em 120 de outubro de 2016, conforme certidão de 

ocorrência de id. 4724032. Assim, a lei que deve reger a matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante 

de tal constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

Lei nº 11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 

04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O 

art.3º da citada lei prevê que a vitima de acidente automobilístico faz jus à 

indenização securitária em caso de incapacidade permanente. Vejamos: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – “até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;”. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação a 

quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange a 

indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico e o 

dano dele decorrente estão comprovados por meio do boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação de graduação da invalidez se total ou parcial, bem como com a 

sua quantificação, a qual deve ser comprovada mediante pericia, para 

pagamento proporcional ao percentual de sua incapacidade. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesões parciais 

incompletas de 25% e de 50% (id. 9089966). Considerando que a pericia 

foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e Mediação, a 

mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que 

as lesões incapacitantes na estrutura torácica computada em 25%, e no 

ombro esquerdo computada em 75%, devem ser calculadas de acordo 

com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para lesão na estrutura torácica, o percentual é de 100%, dessa 

forma, 25% de 100% é igual a 25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. De igual modo, para perda da 

mobilidade do ombro, o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% é 

igual à 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação do valor da indenização 

do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei 

nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 
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que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 43,75% do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Por fim, não verifico nos autos conduta 

praticada pela ré que caracteriza a litigância de má-fé. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da ação proposta por EDY RUFINO DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de 

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária a partir da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

900,00 (novecentos reais), nos termos do art.85, §8º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1007926-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EDY RUFINO 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

SENTENÇA Edy Rufino da Silva ajuizou ação de cobrança de seguro 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 13 de novembro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de 40 

salários-mínimos referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. 

A inicial foi instruída com cópia de documentos pessoais, procuração, 

boletim de ocorrência e boletim de atendimento médico. Citada, a ré 

apresentou contestação (Id. 6761998), oportunidade em que arguiu as 

preliminares de ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, 

a fim de que seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora 

Líder. No mérito, sustenta a inexistência da prova de invalidez e a 

insuficiência probatória. Defende a necessidade de produção de prova 

pericial. Por fim, impugna os juros, correção monetária e honorários 

sucumbenciais. O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 

8306159). Os autos foram encaminhados à Central de conciliação. Na 

oportunidade, o autor foi submetido a exame por médico perito da Central 

de Conciliação (Id. 8692076). Intimados quanto à utilização da perícia 

realizada perante a central de conciliação para o julgamento antecipado do 

feito, ambos concordaram. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Edy Rufino da Silva em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de alteração do polo 

passivo A ré requer a alteração do polo passivo, a fim de que esta seja 

excluída, incluindo-se a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Tal alegação não merece provimento, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório a 

vitima de acidente de transito, não havendo em que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. É esse o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. A cópia do prévio requerimento 

administrativo consta no ID 5531349. Ademais, conforme recente 

entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de contestação 

arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a resistência da 

requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito O 

autor foi vitima de acidente automobilístico em 15 de setembro de 2014, 

conforme boletim de ocorrência de id. 6661465. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau 
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de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

No caso, em relação a quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do 

referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como 

perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesão parcial incompleta de 50% de repercussão média (id. 

8692076). Considerando que a pericia foi realizada por médico que atua a 

Central de Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, 

portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante no membro 

superior direito computada em 50%, deve ser calculada de acordo com a 

tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro superior, o 

percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 70% é igual a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o 

assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 35% do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do beneficio passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Por fim, não verifico conduta praticada pela ré que caracterize 

litigância de má-fé. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por EDY RUFINO 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do 

art.85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022031-32.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOEMILSON MARCELO SILVA DA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Joemilson 

Marcelo Silva da Costa ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 24 de julho de 2015 foi vítima 

de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, conforme 

atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a procedência da 

ação para que a ré seja condenada ao pagamento do seguro obrigatório 

por invalidez permanente. A inicial foi instruída com cópia de documentos 

pessoais, procuração, boletim de ocorrência e boletim de atendimento 

médico. Citada, a ré apresentou contestação (Id. 5775537), oportunidade 

em que arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, 
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sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor não 

apresentou impugnação à contestação. Os autos foram encaminhados à 

Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por 

médico perito da Central de Conciliação (Id. 6766384). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, apenas a ré atendeu ao chamado judicial, 

concordando com a prova. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Joemilson Marcelo Silva da 

Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de 

falta de interesse de agir A preliminar de falta de interesse de agir, sob 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar. Conforme 

recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de 

contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. A ré 

requereu a juntada de comprovante de residência do autor, contudo, tal 

documento não se mostra indispensável para o regular prosseguimento do 

feito. Tais informações podem ser verificadas por meio da qualificação 

trazida na inicial, bem como os documentos que instruíram o feito. Assim, 

INDEFIRO o pedido de intimação requerido. Mérito O autor foi vitima de 

acidente automobilístico em 24 de julho de 2015, conforme boletim de 

ocorrência de id. 4314480. Assim, a lei que deve reger a matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante 

de tal constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

Lei nº 11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 

04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O 

art.3º da citada lei prevê que a vitima de acidente automobilístico faz jus à 

indenização securitária em caso de incapacidade permanente. Vejamos: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – “até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;”. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação a 

quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange a 

indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico e o 

dano dele decorrente estão comprovados por meio do boletim de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação de graduação da invalidez se total ou parcial, bem como com a 

sua quantificação, a qual deve ser comprovada mediante pericia, para 

pagamento proporcional ao percentual de sua incapacidade. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta de 50% de repercussão média (id. 6766384). Considerando 

que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e 

Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário 

esclarecer que a lesão na estrutura crânio facial computada em 50%, 

deve ser calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE 

E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA PREVISTA AO CASO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA - LAUDO 

SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 

474 - SEQUELA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 6.194/74, 

COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO 

PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, 

CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na esfera 

administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, em 

juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende fazer 

jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de agir. 

Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada pela 

vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da 

invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro 

obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474. 

Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, após 

enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro superior, o 

percentual é de 100%, dessa forma, 50% de 100% é igual a 50%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT 

deve obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. 

Sobre o assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR 

MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 
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6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 50% do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança de juros de 

mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em 

que o pagamento do beneficio passou a ser devido, aplicando-se os 

índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da ação proposta por JOEMILSON MARCELO SILVA DA COSTA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

esta ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária a partir da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

do valor da condenação, nos termos do art.85, §2º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038618-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGO DUARTE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038618-95.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por M.L.M.D. contra PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , ambos qualificados na 

inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O autor foi 

intimado para emendar sua inicial (id. 11346011), apresentando 

documentos comprobatórios de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, bem como colacionar documentos pessoais do menor. Decorrido 

o prazo, o autor não se manifestou, como certificado no documento de id. 

13002230. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, permaneceu inerte. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015169-45.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITO 

PAULO DO NASCIMENTO FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA Benedito Paulo do Nascimento Filho ajuizou 

ação de cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos. Alega o autor que em 06 

de julho de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

sua invalidez, conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento do seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi 

instruída com cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de 

ocorrência e boletim de atendimento médico. Os autos foram 

encaminhados à Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi 

submetido a exame por médico perito da Central de Conciliação (Id. 

4471347). Citada, a ré apresentou contestação (Id. 4649272), 

oportunidade em que arguiu a preliminar de alteração do polo passivo, a 

fim de que seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. 

No mérito, sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência 

probatória. Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, 

impugna os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. O 

autor não apresentou impugnação à contestação. Intimados, o autor 

requereu a realização de pericia, sem, no entanto, impugnar a avaliação 

médica realizada pela Central de Conciliação. A ré concordou com o laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, 

§2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por Benedito Paulo do Nascimento Filho em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré 

requer a alteração do polo passivo, a fim de que esta seja excluída, 

incluindo-se a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao 

argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal 

alegação não merece provimento, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório a 

vitima de acidente de transito, não havendo em que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. É esse o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. A ré requereu a juntada de comprovante de 

residência do autor, contudo, tal documento não se mostra indispensável 

para o regular prosseguimento do feito. Tais informações podem ser 

verificadas por meio da qualificação trazida na inicial, bem como os 

documentos que instruíram o feito. Assim, INDEFIRO o pedido de intimação 

requerido. Mérito O autor foi vitima de acidente automobilístico em 06 de 

julho, conforme boletim de ocorrência de id. 1982774, sendo realizada 

avaliação médica para apurar a incapacidade decorrente sob o crivo do 

contraditório, por oportunidade da audiência de conciliação. Logo, como 

referida avaliação não foi desconstituída pela parte, desnecessário a 

realização de nova perícia. A lei que deve reger a matéria tratada nos 

autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante de tal 

constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 

11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou 

seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê 

que a vitima de acidente automobilístico faz jus à indenização securitária 

em caso de incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 
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médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – “até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação a quantificação da invalidez, o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais.” No que tange a indenização securitária, o art. 5º da 

Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente a prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados 

por meio do boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como 

perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesão parcial incompleta de 50% de repercussão média (id. 

4471347). Considerando que a pericia foi realizada por médico que atua a 

Central de Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, 

portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante no membro 

superior esquerdo computada em 50%, deve ser calculada de acordo com 

a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro superior, o 

percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 70% é igual a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o 

assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 35% do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do beneficio passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por BENEDITO 

PAULO DO NASCIMENTO FILHO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data do 

evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEILOR ANDERSON CONCEICAO GONCALVES DOS 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1002419-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DEILOR 

ANDERSON CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA Deilor Anderson 

Conceição Gonçalves dos Santos ajuizou ação de cobrança de seguro 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 13 de dezembro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta certidão de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, certidão de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Citada, a ré apresentou contestação (Id. 

5780602), oportunidade em que arguiu as preliminares de ausência de 

interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que seja procedida 
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sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a 

inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. Defende a 

necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna os juros, 

correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 5837221). Os autos foram encaminhados à 

Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por 

médico perito da Central de Conciliação (Id. 5894792). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Deilor Anderson Conceição Gonçalves dos Santos em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de alteração do polo passivo 

A ré requer a alteração do polo passivo, a fim de que esta seja excluída, 

incluindo-se a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao 

argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal 

alegação não merece provimento, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório a 

vitima de acidente de transito, não havendo em que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. É esse o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Afinal, com a exordial o autor 

apresentou cópia do prévio requerimento administrativo. Ademais, 

conforme recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação 

de contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar 

a resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 

DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A 

LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO 

OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Da Preliminar 

de carência da ação A ré arguiu carência da ação sob o argumento de 

que, em razão da ausência de boletim de ocorrência, não se permite que 

comprovar a efetiva existência do acidente de trânsito. Embora o autor 

não tenha apresentado boletim de ocorrência policial, apresentou certidão 

de ocorrência do SAMU. Deve-se levar em conta, também, os documentos 

médicos trazidos pelo autor assim como o laudo pericial realizado. Nesse 

sentido, o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO 

CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, 

documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo 

Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o 

evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito 

de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.(TJMT- Ap 

71754/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017. Grifo 

Nosso.) No presente caso, a inicial foi instruída com histórico clínico do 

autor e certidão de ocorrência do SAMU. Ademais, foi realizado exame 

pericial que constatou nexo de causal entre acidente noticiado e a lesão 

sofrida. Mérito O autor foi vitima de acidente automobilístico em 13 de 

dezembro de 2016, conforme certidão de ocorrência de id. 4714626. 

Assim, a lei que deve reger a matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico 

que são aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência 

em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da 

ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 

com suas respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima 

de acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau 

de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

No caso, em relação a quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do 

referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência.Resta apurar se o autor está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como 

perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesão parcial incompleta de 50% de repercussão média (id. 

5894792). Considerando que a pericia foi realizada por médico que atua a 

Central de Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, 

portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante no punho direito 

computada em 50%, deve ser calculada de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 
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APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda da mobilidade do punho, o percentual é de 25%, dessa 

forma, 50% de 25% é igual a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação 

do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no 

art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte 

decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

Assim, a indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei 

Federal nº 6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que 

estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do 

presente feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

do quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 12,5% do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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 de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por 

DEILOR ANDERSON CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. 

Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art.85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016318-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA BORGES (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016318-08.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos e etc 

Rosimeire Silva Borges, brasileira, solteira, portadora do RG n° 894370 

SSP-MT e no CPF n° 518.802.021-15, propôs ação de retificação de 

registro civil, em que requer a restauração de sua certidão de nascimento. 

A autora sustenta que ao solicitar uma 2° via de sua certidão de 

nascimento junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Indaiá do 

Sul/MS, constou diversos erros materiais na via emitida, sendo: · Seu 

nome grafado como ROSEMEIRE, quando o correto é ROSIMEIRE; · O 

prenome de sua genitora grafado como EDVIRGEM quando o correto é 

EDUVIRGEM; · Sua data de nascimento constou como sendo 1964 sendo o 

correto 1969; · O nome do seu avô materno constou como JÚLIA, sendo o 

correto JÚLIO. A par disto, requer a retificação de sua certidão de 

nascimento, para que conste o seu nome como sendo Rosimeire, o 

prenome de sua genitora Eduvirgem, seu ano de nascimento 1969 e o 

nome do seu avô materno Júlio. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos, sendo recebida por meio da decisão de ID 13633566. O 

Ministério Público Estadual emitiu parecer favorável à alteração pretendida. 

(ID 14269638). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Justificativa para alteração da ordem de julgamento O Novo Código de 

Processo Civil impõe, preferencialmente, que os processos sejam julgados 

de acordo com a ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este 

feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção 

prevista no art.12, §2°, VII do NCPC, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Mérito Relata a autora que ao solicitar uma 2° via de 

sua certidão de nascimento, a mesma constou diversos erros materiais, 

em seu nome, data de nascimento, nome da sua genitora e de seu avô 

materno. Verifico que no presente caso está notoriamente configurada a 

ocorrência de erro material no ato de lavratura da 2° Via do registro de 

nascimento da autora. O entendimento jurisprudencial é pacífico em 

permitir alterações quando oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO DE 

NOME - ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para 

correção do patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - 

AC: 809294 PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, 

Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

07/02/2000 DJ: 5568) (grifei) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, 

DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova 

apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta 

patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o 

erro foi demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA 

- APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. 

PROVIMENTO DO RECURSO.1. É possível a restauração, suprimento ou 

retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material 

praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados 

essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e 

naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa 

no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73.( Processo: APL 

00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão 
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Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )

(grifei) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a autora que a 

data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe 

aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede 

a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 

MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão 

Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido inicial, e determino a retificação da certidão de 

nascimento da autora, fazendo constar: · Seu nome como sendo: 

Rosimeire Silva Borges; · Data de Nascimento: 08/09/1969; · Sua genitora: 

Eduvirgem da Silva Borges; · Seu avô Materno: Júlio Lopes da Silva. Em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC. Após a fluência do lapso recursal, expeçam-se o 

competente mandado ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Indaiá do 

Sul-MS para que sejam realizadas as retificações na certidão de 

nascimento da autora. Custas isentas, eis que a autora é beneficiaria da 

justiça gratuita (ID 13633566). Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas 

Nacionais estabelecidas pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder 

J u d i c i á r i o  e  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019605-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FREIRES DE SA (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019605-76.2018.8.11.0041 Sentença. Zilda Freire 

de Sá, brasileira, solteira, portadora do RG n° 16672178 SSP-MT e no CPF 

n° 381.357.604-34, propôs ação de restauração de registro civil, em que 

requer a restauração de sua certidão de nascimento. Argumenta que 

extraviou seus documentos pessoais, em especial a sua certidão de 

nascimento, e que, ao solicitar uma 2° via junto ao Serviço de Registro Civil 

1º Ofício de Serra Talhada/PE (que detém os arquivos do Cartório de 

Registro Civil de Vila de Pageu/PE), foi informada que não existia naqueles 

arquivos dados quanto a sua certidão de nascimento. Assim, requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a restauração 

da sua certidão de nascimento. A inicial veio instruída com diversos 

documentos, recebida sob o ID 14310673. O Ministério Publico se 

manifestou favorável ao deferimento dos pedidos da autora. (ID 

14381063) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Justificativa 

para alteração da ordem de julgamento O Novo Código de Processo Civil 

impõe, preferencialmente, que os processos sejam julgados de acordo 

com a ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha 

vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no 

art.12, §2°, VII do NCPC, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Do mérito A Lei de Registro Públicos (Lei 6015/73) 

em seu artigo 50 estabelece: “Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no 

território nacional deverá ser dado a registro, (...).” (grifei) O Dr. Jáder 

Lúcio de Lima Pessoa, em sua tese de discorre sobre a importância do 

registro de nascimento para um individuo: “O registro civil de nascimento é 

um dos primeiros passos em direção à dignidade humana e à cidadania. O 

registro é um direito inerente à pessoa humana de ser reconhecida, pelo 

Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com um 

nome, uma filiação, uma história única de vida, e não como mais uma 

simples estatística nos bancos de dados governamentais. Para Regina 

Fernandes, “de importância e relevância imensuráveis, o registro de 

nascimento dá início à história jurídica de cada pessoa, significando o 

marco inicial para o exercício pleno da cidadania”[2] (grifei) Como visto, é 

inerente à pessoa humana ter o seu registro civil de nascimento, sendo um 

dever do Estado viabilizar e facilitar os meios a fim de garantir tal direito. 

Nos presentes autos, a autora foi devidamente registrada, contudo, não 

se tem noticia dos arquivos. Os registros deveriam ter sido arquivados e 

mantidos em segurança pelo Tabelião, conforme determina o art. 24 a 26 

da lei 6015/73. Vejamos: “Art. 24. Os oficiais devem manter em segurança, 

permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e 

conservação. Art. 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão 

arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que 

facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros 

meios de reprodução autorizados em lei. Art. 26. Os livros e papéis 

pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente.” 

Conforme informações prestadas sob ID 13998744 – p.10 pela Oficiala do 

Serviço de Registro Civil 1º Ofício de Serra Talhada/PE (que detém os 

arquivos do Cartório de Registro Civil de Vila de Pageu/PE) não existe em 

seus arquivos informações quanto à certidão de nascimento da autora. A 

deficiência acima relatada não pode prejudicar a autora, pois não pode 

permanecer eternamente sem o seu registro de nascimento, devido ao 

erro cometido por um Oficial do Estado. O art. 109 da Lei 6015/73 

prescreve: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.” (grifei) Os documentos juntados 

aos autos são robustos para comprovar que a autora já foi registrada, 

tanto que emitida sua Cédula de Identidade junto ao Estado de Mato 

Grosso. Trata-se, aqui, portanto, de uma restauração de registro publico. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores assim tem decidido: 

“PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE 

NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE 

CASAMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ 

PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II - Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela Apelada. III - O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109 da Lei 6.015/73, é o de 

jurisdição voluntária, nos quais o magistrado pode optar em não aderir ao 

princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso concreto, 

a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, do CPC. 

IV - Submeter a Recorrida a rigorismos formais quando instrui os autos 

com a documentação capaz de permitir a existência de registro anterior, 

viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a negar-lhe 

existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm direito V 

Apelação improvida. (TJ-AM - APL: 00016239720128040000 AM 

0001623-97.2012.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 09/09/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/09/2013)” (grifei) APELAÇAO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

LEGALIDADE ESTRITA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Sendo de jurisdição voluntária o procedimento, não está 

vinculado o Juiz, ao decidir, aos ditames estritos da lei, podendo adotar 

solução que lhe pareça mais adequada e oportuna, como deixa claro o art. 

1.109 do CPC. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Civel, 

38090051970, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2012, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2012) "APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 

ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PROVA 

ROBUSTA. NECESSIDADE. - O pedido de retificação de registro civil 

trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sendo que, uma das 

características da jurisdição voluntária é a inocorrência de coisa julgada 

material. - Para que seja procedida a alteração ou o acréscimo de dados 

no registro público, é necessário prova robusta da informação que se 

pretende inserir ou do erro que se pretende afastar." (AC nº 
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1.0153.08.078841-4/001, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 

18/8/2009) As informações prestadas pela servidora do Serviço de 

Registro Civil 1º Ofício de Serra Talhada/PE, bem como os documentos 

acostados aos autos são suficiente para a análise e procedência dos 

pedidos da autora. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido de restauração de certidão de nascimento, e 

determino a restauração da certidão de nascimento da autora, a qual 

deverá ser lavrada em livro próprio tendo como base as copias de ID 

13998744, fazendo constar no campo “observações” o termo, livro e 

folhas da antiga certidão. Em consequência, extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Expeçam-se o 

competente mandado ao Serviço de Registro Civil 1º Ofício de Serra 

Talhada/PE (que detém os arquivos do Cartório de Registro Civil de Vila de 

Pageu/PE) para que seja realizada a restauração da certidão de 

nascimento da autora, devendo este remeter uma via a este juízo, para ser 

digitalizada, anexada aos autos e posteriormente ser entregue a autora, e 

uma cópia deverá ser remetida a POLITEC-MT para atualização cadastral 

da autora. Custas isentas, eis que a autora é beneficiaria da justiça 

gratuita (ID 14310673). Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas 

de praxe. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINIR CRUZ PARA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1002706-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): GLAUCINIR 

CRUZ PARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

SENTENÇA Glaucinir Cruz Para ajuizou ação de cobrança de seguro 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega a autora que em 30 de outubro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Os autos foram encaminhados à Central de 

conciliação. Na oportunidade, a autora foi submetido a exame por médico 

perito da Central de Conciliação (Id. 5812330). Citada, a ré apresentou 

contestação (Id. 6129615), oportunidade em que arguiu as preliminares de 

ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. A autora 

apresentou impugnação à contestação (Id. 5161233). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. A parte autora 

requer, também, a condenação da ré em litigante de má-fé. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do 

CPC, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Glaucinir Cruz Para em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo 

passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não merece provimento, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de transito, não 

havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora 

Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Afinal, consta dos autos cópia do 

prévio requerimento administrativo protocolado antes do ajuizamento da 

ação. Ademais, conforme recente entendimento do Egrégio TJMT, a 

simples apresentação de contestação arguindo matéria de mérito é 

documento hábil a comprovar a resistência da requerida em analisar o 

caso do segurado. Nesse sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N 

O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1.Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra 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.(...) (Ap 

88175/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste 

modo, rejeito a preliminar de ausência de carência da ação por falta de 

interesse de agir. A ausência de laudo do IML não se mostra 

indispensável. O boletim de ocorrência é meio de comprovar o fato 

narrado, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A prolação de decisão 

monocrática pelo relator é possível, conforme prescreve o art. 557, caput, 

do CPC, estando o recurso em confronto com posicionamentos 

jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - O processo 

administrativo não pode ser exigido como pressuposto necessário para o 

ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há em nossa 

legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salarios minimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 
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Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. A ré arguiu carência 

da ação sob o argumento de que, em razão da ausência de boletim de 

ocorrência, não se permite que comprovar a efetiva existência do acidente 

de trânsito. Embora a autora não tenha apresentado boletim de ocorrência 

policial, apresentou certidão de ocorrência do SAMU. Deve-se levar em 

conta, também, os documentos médicos trazidos pelo autor assim como o 

laudo pericial realizado. Nesse sentido, o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando 

presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, 

Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de 

causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima 

do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.(TJMT- Ap 71754/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

05/09/2017. Grifo Nosso.) No presente caso, a inicial foi instruída com 

histórico clínico da autora e certidão de ocorrência do SAMU. Ademais, foi 

realizado exame pericial que constatou nexo de causal entre acidente 

noticiado e a lesão sofrida. Mérito A autora foi vitima de acidente 

automobilístico em 30 de outubro de 2016, conforme certidão de 

ocorrência de id. 4738182. Assim, a lei que deve reger a matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante 

de tal constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

Lei nº 11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 

04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O 

art.3º da citada lei prevê que a vitima de acidente automobilístico faz jus à 

indenização securitária em caso de incapacidade permanente. Vejamos: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – “até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;”. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação a 

quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange a 

indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico e o 

dano dele decorrente estão comprovados por meio do boletim de 

ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz permanentemente, com 

avaliação de graduação da invalidez se total ou parcial, bem como com a 

sua quantificação, a qual deve ser comprovada mediante pericia, para 

pagamento proporcional ao percentual de sua incapacidade. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com 

anuência das partes, concluindo que a autora possui lesão parcial 

incompleta de 75% de repercussão intensa (id. 5812330). Considerando 

que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e 

Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário 

esclarecer que a lesão incapacitante no joelho esquerdo computada em 

75%, deve ser calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para perda da mobilidade do joelho, o percentual é de 25%, dessa 

forma, 75% de 25% é igual a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação 

do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no 

art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte 

decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

Assim, a indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei 

Federal nº 6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que 

estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do 

presente feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

do quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 18,75% do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Por fim, não verifico conduta da ré que 

caracterize a litigância de má-fé que, como se sabe, não se presume. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por EDY RUFINO DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta 

ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. 
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Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art.85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1002462-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): IVO DOS 

SANTOS TORRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SENTENÇA Ivo dos Santos Torres ajuizou ação de cobrança de 

seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 03 de dezembro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Citada, a ré apresentou contestação (Id. 

5581057), oportunidade em que arguiu as preliminares de ausência de 

interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que seja procedida 

sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a 

inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. Defende a 

necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna os juros, 

correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 5837406). Os autos foram encaminhados à 

Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por 

médico perito da Central de Conciliação (Id. 5891995). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por Ivo 

dos Santos Torres em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo 

passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não merece provimento, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de transito, não 

havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora 

Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Conforme recente entendimento do 

Egrégio TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo matéria de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso do segurado. Nesse sentido, a jurisprudência: “D E C I S Ã 

O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. A ré arguiu 

cerceamento de defesa haja vista que não há nos autos informações 

acerca do veículo do autor. Não se faz relevante para o deslinde do feito 

ter o autor pago ou não o seguro obrigatório, eis que, para receber a 

indenização, não é necessário o pagamento do referido seguro. Nesse 

sentido, o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEIÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO RELATIVO AO SEGURO 

OBRIGATÓRIO NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO (SÚMULA 257/STJ) – MÉRITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

NÃO É DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA ATESTAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES PRODUZIDAS – 

COMPROVAÇÃO QUE PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO 

– RECURSO DESPROVIDO. A ausência de dados, na petição inicial, acerca 

do veículo envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). O nexo causal pode ser 

comprovado em Juízo por outros meios que não apenas os documentos 

relacionados no art. 5°, da Lei n° 6.194/74 (precedentes do STJ). Assim, o 

boletim de ocorrência não se afigura documento imprescindível para a 

comprovação do acidente de trânsito e as lesões produzidas no 

requerente, além da correlação entre ambos (precedentes desta Corte). 

Em demandas envolvendo seguro DPVAT, o termo inicial para incidência 

da correção monetária é o da data do evento danoso, isto é, do sinistro, e 

não a da propositura da ação (precedentes do STJ). (Ap 179914/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016. Grifo 

Nosso.) Mérito O autor foi vitima de acidente automobilístico em 03 de 

dezembro de 2016, conforme boletim de ocorrência de id. 4717870. Assim, 

a lei que deve reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – 

“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;”. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau 
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de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

No caso, em relação a quantificação da invalidez, o inciso II do § 1º do 

referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional da forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No 

que tange a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, 

especialmente o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como 

perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesões parciais incompletas de 10% e 50% (id. 5891995). 

Considerando que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de 

Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, 

necessário esclarecer que as lesões na estrutura torácica computada em 

10%, e no ombro computada em 50%, devem ser calculadas de acordo 

com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).” 

In casu, para lesão na estrutura torácica, o percentual é de 100%, dessa 

forma, 10% de 100% é igual a 10%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. De igual modo, para perda da 

mobilidade do ombro, o percentual é de 25%. Assim, 50% de 25% é igual a 

12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação do valor da indenização 

do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei 

nº 6.194/1974. Sobre o assunto, nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 22,5% do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.037,50 (três 

mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do beneficio passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por IVO DOS 

SANTOS TORRES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar esta ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. 

Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art.85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024784-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DAMAS BIDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024784-25.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por CARLOS EDUARDO 

DAMAS BIDOIA contra YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos qualificados 

na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O pedido de 

justiça gratuita foi indeferido (ID 15425320). Intimada para recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora 

não atendeu ao chamado judicial (ID 17000043). Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente 

intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 75 de 629



Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018189-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO OTTO WAZLAWICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018189-10.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por TELMO OTTO WAZLAWICH contra OI 

MOVEL S.A, ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

17000465). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial (ID 

14719150). Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035994-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TOMOO OJIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035994-73.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por ALFREDO TOMOO 

OJIMA contra YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos qualificados na inicial. 

A inicial veio instruída com diversos documentos. O pedido de justiça 

gratuita foi indeferido (ID 15485459). Intimada para recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não 

atendeu ao chamado judicial (ID 17001454). Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente 

intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033780-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO CEZAR CHEPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNY MAMED FERREIRA OAB - MT18353/O-O (ADVOGADO(A))

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033780-12.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por OSWALDO 

CEZAR CHEPP, qualificado na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 12809707). 

Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial (ID 17001474). 

Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor 

devidamente intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022381-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022381-20.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer 

e pedido de antecipação de tutela proposta por Luiza da Silva contra 

Banco Intermedium S.A, Banco Bradesco Financiamento S.A, Banco BGN 

S.A, Banco BGM S.A e Banco Cruzeiro do Sul S.A, já qualificados nos 

autos. A autora se compôs com o réu Banco Bradesco Financiamentos 

S.A, referente ao contrato n.º 805592856, requerendo a homologação do 

acordo (ID. 15542166). A autora requereu o levantamento dos valores 

depositados judicialmente para quitação do acordo (ID. 16081907). É o 

relatório. Decido. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo por sentença 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” do 

CPC, devendo o feito ser extinto tão somente com relação ao réu Banco 

Bradesco Financiamentos S.A, prosseguindo-se com relação aos demais 

réus, eis que o acordo abrange somente a relação jurídica estabelecida 

entra a autora e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. Promova-se a 

exclusão do réu Banco Bradesco Financiamentos S.A do polo passivo da 

demanda. Expeça-se alvará em favor da autora, como requerido (ID. 

16081907), cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC. 

Quanto ao pedido de citação por edital dos réus Banco BGN S.A e 

CELETEM S.A, INDEFIRO-O, eis que não se esgotados os meios para 

localização. Intime-se a autora para requerer o que de direito, em 15 dias. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039344-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE RADIO EDUCADORA DE CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Nesse contexto, registro que os 

documentos contidos em ID 16467163 não servem para comprovar a 

hipossuficiência alegada. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do Código 

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

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

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

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

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

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

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003750-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE TRABALON (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003750-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ALEXANDRE TRABALON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15439796), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022560-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022560-51.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado (id n. 15440145), mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022162-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADAO DA COSTA ASSIS (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022162-07.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ADAO DA COSTA ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15440164), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022811-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERDAR BATISTA DE FARIA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022811-69.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JERDAR BATISTA DE FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15440179), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006146-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CRISTINA SILVERIO DA SILVA (AUTOR(A))

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006146-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDE CRISTINA SILVERIO DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado (id n. 15417014), mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GOMES TAVARES (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003740-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINO GOMES TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15498867), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019100-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE SOUZA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019100-56.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON JOSE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15498868), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023836-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIZER TELES (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023836-49.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Diante da existência de ação idêntica à presente que foi distribuída no dia 

31/07/2018, registrada sob o n. 1023543-79.2018, em trâmite perante o 

Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, intime-se a parte Requerente para 

que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ocorrência de 

litispendência. Após, conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030768 Nr: 37160-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CRISTIANO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:57093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312491 Nr: 18633-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacy Felipe Camarão, Moacy Felipe Camarão, S. T. 

SAWAMURA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER YOSHIMITSU SOKEN, WALTER 

YOSHIMITSU SOKEN, DIRCE SIZUKO SOKEN, RUI JINITI TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARAO - 

OAB:5040, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Campo Grande/MS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156586 Nr: 34515-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVISON SILVA GADELHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE LEHMEN, FERNANDO 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15.354, 

LEANDRO BORGES DE SÁ - OAB:20.901, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Sinop/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932512 Nr: 50679-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MARTINS MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:54239

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Porto Velho/RO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167485 Nr: 39014-26.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR CESTARI PENASSO, CLÁUDIO 

ODAIR PENASSO, GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23.045, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324182 Nr: 24866-25.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILSON DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN POSCA 

PIVOTTO, para devolução dos autos nº 24866-25.2007.811.0041, 

Protocolo 324182, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341696 Nr: 11884-42.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIETE RAMOS DA SILVA, V.G.R.S, VANESSA RAMOS 

DA SILVA, CLEITON RAMOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN POSCA 

PIVOTTO, para devolução dos autos nº 11884-42.2008.811.0041, 

Protocolo 341696, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731909 Nr: 28057-39.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO, MARIA INEZ ANZILIEIRO 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERNESTO CAMPOS 

FILHO, para devolução dos autos nº 28057-39.2011.811.0041, Protocolo 

731909, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027240 Nr: 35494-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GILMAR DE SOUZA LIMA

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

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO HENRIQUE 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 35494-92.2015.811.0041, 

Protocolo 1027240, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083717 Nr: 3308-79.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MORAES MIRANDA, MARIANA 

MORAES MIRANDA, MARIANA MORAES MIRANDA, JPMX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUELE ROCHA 

SILVA SANTANA, para devolução dos autos nº 3308-79.2016.811.0041, 

Protocolo 1083717, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076648 Nr: 58363-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO REGINALDO VELOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO HENRIQUE 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 58363-49.2015.811.0041, 

Protocolo 1076648, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738231 Nr: 34788-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDYR CLAIT DUARTE, 

ALCIDES CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/O, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NELSON 

ALEXANDRE MOREIRA NUNES, para devolução dos autos nº 

34788-51.2011.811.0041, Protocolo 738231, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414040 Nr: 2761-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RIBEIRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN POSCA 

PIVOTTO, para devolução dos autos nº 2761-49.2010.811.0041, Protocolo 

414040, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051087 Nr: 46954-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira Silva - OAB:, 

Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIA MACIEL 

SANTOS, para devolução dos autos nº 46954-76.2015.811.0041, 

Protocolo 1051087, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042785-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Mayara Cristina Silva dos Santos ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de 

Urgência em face de Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, 

ambas qualificadas nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, que seja determinada a suspensão de cobranças efetuadas 

pela Requerida que excedem ao previsto no contrato do FIES, se abstenha 

de incluir seu nome nos órgãos de inadimplência e que se abstenha de 

criar óbices na utilização do Portal Acadêmico e os demais serviços 

disponibilizados pela instituição de ensino. Pugna ainda que seja 

determinado a Requerida cumpra suas obrigações quanto sua rematrícula 

e aditamento do seu FIES até o final do curso, bem como, que emita e 

libere os boletos bancários relativos ao valor pago pelo estudante a cada 

semestre. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, 

decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia pelo “Contrato NR. 444.903.547 de Abertura de Crédito 

para o Financiamento Estudantil (...)” (ID 16922641), seus Termos Aditivos 

“semestre à semestre” (ID 16922643, 16922644, 16922646, 16922647, 

16922649 e 16922653) e os boletos das cobranças questionadas (ID 

16922659, 16622662, 16622665, 16922668, 16922670 e 16922672), 

demonstram, ao menos neste momento processual, a verossimilhança dos 

fatos narrados na inicial. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se 

respaldo no eminente prejuízo que a Requerente possa vir a sofrer com a 

espera da tramitação do feito até a prolação da sentença, caso a 

Requerida insera seu nome junto aos órgãos de inadimplência em razão de 

cobranças, em tese, indevidas e/ou, pendentes de discussão judicial. De 

igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), 

pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, desde 

que presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. 

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que tão somente os 

pedidos contidos nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, da petição inicial. Por outro 

lado, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento do pedido contido na alínea “a” da inicial, isso porque sequer 

há nos autos notícia de que houve o descumprimento por parte da 

Requerida quanto aos direitos da Requerente relacionado a rematrícula e 

aditamento do FIES em qualquer semestre do curso. Ante o exposto, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

Requerida: 01) Suspenda a cobrança de quaisquer débitos que excedam 

os valores firmados no contrato firmado e suportado pelo FIES, em 

desfavor da Requerente; 02) Se abstenha de lançar o nome da 

Requerente nos órgãos de inadimplência quanto às cobranças 

excedentes prevista no contrato de financiamento estudantil ou que 

realize a exclusão caso já tenha havido a negativação; 03) Se abstenha 

de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas em desfavor da 

Requerente em relação a utilização do Portal Acadêmico e demais 

serviços educacionais disponibilizados pela Ré; e, 04) Determinar que a 

Requerida proceda a liberação e emissão dos boletos referente aos 

valores que o pagamento são de responsabilidade da Requerente a cada 

semestre, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária de R$1.000,00 (um 

mil reais) em caso de descumprimento das determinações acima citadas. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para o dia 26 de março de 2019, às 

09:30 horas, a ser realizada na Sala 05 da Central de Conciliação. Cite-se 

a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036660-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI SOARES DE OLIVEIRA (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):
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YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036660-40.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1042841-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO ANAPOLINA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Petrobrás Distribuidora S/A ajuizou a presente Ação de 

Despejo por Denúncia Vazia com pedido de Tutela Antecipada em face de 

Auto Posto Anapolina Ltda, ambos qualificados nos autos. O Autor 

objetiva reaver imóvel comercial localizado na Avenida Miguel Sutil, S/Nº, 

nesta Capital, locado para a Requerida, motivado pelo não interesse na 

continuidade da locação. Por fim, afirma que não restam alternativas 

senão buscar judicialmente o despejo com pedido de tutela de urgência. 

Com a inicial vieram os documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, vez que preenche os 

requisitos exigidos na Lei 8245/91. Acerca do despejo por denuncia vazia, 

o art. 59, §1º, VIII, da Lei 8245/91, que estabelece: “Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: VIII - o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”. Logo, 

para o deferimento de liminar de despejo por denuncia vazia, além do 

oferecimento de caução equivalente a três meses de aluguel, deverá 

ajuizar ação dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo 

contratual ou do cumprimento de notificação, além do oferecimento de 

caução equivalente a três meses de aluguel. Feitas as necessárias 

ponderações, veio com a inicial prova inequívoca da existência da relação 

contratual (contrato de locação ID 16931294, contrato de uso da marca ID 

16931295 e contrato de comodato de equipamentos ID 16931296 e ID 

16931297), no qual se percebe as características alegadas na exordial. 

Ademais, observo que a Requerente notificou extrajudicialmente a 

Requerida em 18/10/2018 para que este desocupasse o imóvel no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, cumprindo com a 

determinação contida em Lei (ID 16931298, 16931299 e 16931300). 

Somado a isso, o Requerente observou o prazo de 30 (trinta) dias para 

ajuizar a presente lide, contados a partir do término do prazo para 

desocupação concedida na notificação extrajudicial, nos termos do art. 

59, §1º, VIII da Lei 8245/91. Trago a baile entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – 

DENÚNCIA VAZIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 

59, § 1º, VIII, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos 

os requisitos previstos pelo artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, a 

liminar para desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser 

concedida quando a ação de despejo tenha sido promovida em até 30 

(trinta) dias do término do prazo para o cumprimento voluntário da 

notificação, mediante caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, deve ser deferida, inaudita altera pars, a medida liminar para 

desocupação do imóvel. (TJMT - AI 29464/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016). 

Sendo assim, entendo estarem presentes os requisitos exigidos na Lei 

8245/91 e no art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da liminar 

pretendida faz-se necessário, mediante a prestação de caução no valor 

de três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, da Lei 8245/91. 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a saída da 

empresa Requerida do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo forçado. Em contrapartida, em observância ao art. 59, § 1º, da Lei 

nº 8.245/91, fixo em 03 (três) meses de aluguel o valor da caução que 

deverá ser depositada em Juízo pela Autora, como condição sine qua non 

para a execução da medida judicial do despejo antecipado. Recolhida a 

caução na forma de depósito judicial na conta única vinculada a este feito, 

expeça-se imediatamente o mandado para citação e intimação da 

desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, como fixado pelo 

presente decisum. Em que pese a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não há que se falar 

na designação prevista no artigo 334 do referido Código, posto o que 

dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente no prazo legal, consignando no mandado 

as advertências legais. Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036668-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON DA CRUZ MORINIGA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036668-17.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 
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artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013698-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013698-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, WILLIAN JACKSON LOPES DA 

SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. O Requerente noticia, por 

meio da petição de id n. 16794104, o descumprimento da tutela de 

urgência deferida por este Juízo (id n. 13543136), pugnando pela 

intimação da Requerida para restabelecer o fornecimento de água na sua 

residência. Observa-se que o objeto da lide versa acerca da discussão 

das faturas abusivas de água da unidade consumidora registrada sob a 

matrícula de n. 5460-7, referentes aos meses de outubro de 2015 e julho 

de 2016 a maio de 2018. Por outro lado, a Requerida informa por meio da 

petição supracitada que a suspensão do fornecimento de água na 

residência da Requerente se deu por falta de pagamento de faturas 

estranhas à lide, quais sejam, relativas ao meses de junho, julho, agosto e 

setembro do corrente ano. Em assim sendo, entendo que, por se tratar a 

suspensão dos serviços por faturas de água que não foram questionadas 

na inicial, não há que se falar no deferimento da medida pleiteada, pois a 

tutela de urgência deve ser limitada aos débitos objeto da lide. Saliento que 

a Requerente, se entender que há abusividade nas referidas faturas, 

como alegado, deverá ajuizar a ação autônoma cabível. Deste modo, 

indefiro o pedido contido na petição de id n. 16794104. Intimem-se as 

partes da presente e após venham os autos conclusos para saneamento 

ou possível julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039758-33.2018.8.11.0041
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ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039758-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Vistos etc. Alberto Vieto Machado Scaloppe ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Cobrança Excessiva de Água c/c Indenização por Danos 

Morais em face Águas Cuiabá S.A., ambos qualificados nos autos. O 

Autor sustenta que é consumidor dos serviços prestados pela Requerida 

e que esta majorou as faturas de água e esgoto referentes aos meses de 

julho e setembro do corrente ano. Argumenta que não houve modificação 

no consumo de água na unidade consumidora em questão, bem como que 

procura economizar água, evitando desperdícios. Requer, em sede de 

antecipação de tutela, que a Requerida seja compelida a não suspender o 

fornecimento de água na unidade consumidora n. 36161 e se abstenha de 

incluir seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 16779065, com seus documentos, e 

passo à apreciação da tutela de urgência pretendida. A tutela de urgência, 

como na espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. In casu, a probabilidade do direito 

se evidencia através dos documentos de id n. 16536691 que demonstram 

que as faturas em discussão (julho e setembro de 2018) encontram-se 

com tamanha diferença de valores e consumo com as demais faturas da 

unidade consumidora de n. 36161, presumindo suposta irregularidade nas 

medições. Resta em evidência, ainda, o perigo de dano, uma vez que 

receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, causa ao 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. Ainda mais, 

porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem considerado 

essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última 

fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta 

forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição 

sumária, entendo que a Requerida não deve suspender o fornecimento de 

água na residência da autora, referente às faturas em discussão. 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo poderá 

reverter a presente decisum. Na mesma esteira, restam constatados os 

requisitos necessários para que o nome da autora não seja incluído no 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito, em virtude de eventual 

cobrança referente aos débitos em questão. Diante do exposto, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida não 

suspenda o fornecimento de água na unidade consumidora n. 36161, bem 

como, se abstenha de incluir o nome da Requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, apenas e tão somente, em relação aos débitos em 

discussão na presente lide (julho e setembro de 2018). Fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento da presente, 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, advirto a parte 

Requerente que as faturas que não forem objeto da lide, como a do mês 

de novembro de 2018, devem ser adimplidas junto à Requerida e não 

mediante depósito nos autos. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de março de 

2019, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 
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(art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. 

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

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036669-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (AUTOR(A))

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036669-02.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036793-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ MACIEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036793-82.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036841-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036841-41.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031051-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Silvana Maria do Nascimento ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência Débito de Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Vivo S/A – Telefônica Brasil S/A, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois 

não possui relação comercial com a Requerida. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no documento que 

demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 15408870), bem como, na afirmação da Autora de que 

desconhece a dívida cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referentes aos débitos em discussão. Em caso 

de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de março 

de 2019, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Cumpram-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017919-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017919-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente concordou com 

o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos, conforme pleiteado (id n. 

15133077), mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016518-83.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI BEZERRA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15355156), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012345-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMAR BASTOS GUILHERME (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012345-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSSIMAR BASTOS GUILHERME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 
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concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id n. 15363510), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022115-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ALVES 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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022115-33.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEMERSON ALVES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte 

Requerente para levantamento da importância depositada nos autos, 

conforme requerido (id n. 15440409), mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Recebo a petição de id n. 15440409 como 

cumprimento de sentença do valor restante da condenação. Anote junto 

ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono 

para que efetue o pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). 

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). 

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

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006791-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO SANTOS DA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Recebo a emenda da inicial contida em ID 13141640, bem como 

seus documentos. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condição 

financeira capaz de suportar as despesas processuais. O pedido 

preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os 

documentos necessários. Dessa forma, presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 

99, do CPC, defiro à parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que 

se agende eletronicamente no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, 

art. 334, §3°). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

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

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003228-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Recebo a petição contida em ID 12546932 como emenda da 

inicial, bem como os documentos que acompanham a referida peça. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de março de 2019, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 05 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001446-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO EZEQUIEL DAMACENO (AUTOR(A))

ZILDA DIAS DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 12291152, bem como 

seus documentos, por consequência, defiro o benefício da gratuidade 

judicial aos Autores, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

No que atine ao pedido de inversão do ônus da prova, há que se anotar 

que o artigo 373, §1º, do novo Código de Processo Civil dispõe: Art. 373. 

(...) §1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por 

sua vez, é cediço que a Lei nº. 8.078/90 (CDC) introduziu importantes 

modificações nos direitos das obrigações contratuais. Restringindo, 

mediante normas de ordem pública, os princípios clássicos da ampla 

autonomia da vontade e da irrestrita liberdade contratual, permitindo que o 

Estado-juiz se insira na relação de consumo para proporcionar a igualdade 

real entre os contratantes, ao evitar abusos cometidos contra o 

consumidor, que é sempre a parte vulnerável (art. 4º, inc. I, CDC). Dispõe 

o art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.072/90: Art. 6º- São direitos básicos do 
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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 experiência; Portanto, 

diante da relação trazida à exame, verifico estarem presentes os 

requisitos necessários à aplicação da inversão do ônus da prova, o que 

se mostra imprescindível para promover o equilíbrio entre as partes, 

questão de fundamental importância para o justo deslinde do feito. Por tais 

razões e em observância aos dispositivos legais acima mencionados, 

inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo das empresas requeridas. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de março de 2019, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 05 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024452-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DE LIMA GOMES (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024452-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Josivaldo De Lima Gomes ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a 

parte Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada 

sob o n.1037443-66.2017, que todavia foi julgada extinta, sem resolução 

do mérito pelo Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto 

ao sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 5ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 5ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024931-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ORTEGA CAMOLEZI (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024931-17.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Bruna Ortega Camolezi ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a parte 

Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada sob o 

n.1002504-26.2018, que todavia foi julgada extinta, sem resolução do 

mérito pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto ao 

sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 4ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024973-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024973-66.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

João Soares De Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a parte 

Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada sob o 

n.1004040-09.2017, que todavia foi julgada extinta, sem resolução do 

mérito pelo Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto ao 

sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 
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forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 5ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 5ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025279-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025279-35.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Fraide da Costa Figueiredo ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a 

parte Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada 

sob o n.1012216-74.2017, que todavia foi julgada extinta, sem resolução 

do mérito pelo Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto 

ao sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 8ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025512-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR TEODORO DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025512-32.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Aldenir Teodoro De Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a 

parte Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada 

sob o n.1028413-07.2017, que todavia foi julgada extinta, sem resolução 

do mérito pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto 

ao sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 3ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025648-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO FERNANDES DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025648-29.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Janio Fernandes de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a 

parte Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada 

sob o n.1003553-05.2018, que todavia foi julgada extinta, sem resolução 

do mérito pelo Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto 

ao sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 8ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026640-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026640-87.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Silvana Dias Da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a parte 

Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada sob o 

n.1014711-91.2018, que todavia foi julgada extinta, sem resolução do 

mérito pelo Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto ao 

sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

Belo Horizonte. (TJ-MG 100000746586750001 MG 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 8ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034534-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUSA SILVA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034534-17.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Rafael De Souza Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a parte 

Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada sob o 

n.1017969-75.2018, que todavia foi julgada extinta, sem resolução do 

mérito pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto ao 

sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 7ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 7ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MENDES (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 88 de 629



Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034905-78.2018.8.11.0041. Vistos etc. Elias 

Da Silva Mendes ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. Observa-se que a parte 

Requerente havia ajuizado demanda idêntica à presente, registrada sob o 

n.1015370-66.2018, que todavia foi julgada extinta, sem resolução do 

mérito pelo Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca, conforme se vê junto 

ao sistema PJE. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível 

desta Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Logo, 

em observância ao supracitado artigo e o princípio da identidade física do 

juiz, resta em evidência que o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT é o competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Ressalta-se que tal competência, por se tratar de competência funcional, é 

de natureza absoluta, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 

Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido para 

a 10ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, 

remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e anotações 

necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021759-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LEMES DUARTE (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021759-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBER LEMES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cleber Lemes Duarte promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. A parte Executada 

informa o cumprimento voluntário da sentença, pugnando pela extinção do 

feito. Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará. Relatado o 

necessário. Decido. Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, 

pois a Executada realizou o pagamento integral da dívida e a parte 

Exequente manifesta concordância com o montante depositado, restando 

satisfeita na integralidade a obrigação. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, com resolução do mérito. 

Com o trânsito em julgado, defiro a expedição de alvará judicial em favor 

da parte Requerente para liberação da quantia depositada nos autos, 

conforme requerido (id n. 15498870). Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (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))

 

Certifico, tendo em vista que o pagamento da condenação efetuado nos 

autos refere-se a outro processo, procedo a intimação da parte 

executada para, no prazo legal, trazer aos autos o pagamento referente 

ao presente feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021740-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16997532.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006812-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINO SIMPLICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILSON VIEIRA JORGE (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16997867.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16997883.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016490-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16998149.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16998498.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020752-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16998512.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022077-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16998747.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022244-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16998765.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022244-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

16999650.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042770-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R C MARQUES TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

MARQUES & CAETANO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação proposta pela União - Fazenda Nacional, 

fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino a 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Públicas da Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042626-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHECYARA DOS SANTOS LIMA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

– DPVAT, interposta por requerente menor representado por sua genitora, 

que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do 

CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, 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 caracterizar a 
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presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo nos autos 

demonstração de requerimento pleiteado pelas partes requerentes, na via 

administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do 

seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro aos requerentes o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043030-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ROSA RAMOS (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043130-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACTUAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1043039-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN LIMA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marisa Lopes de Sousa (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043039-94.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito do pedido de 

liminar, forçoso é o recebimento da ação sem os 

esclarecimentos/complementação dos fatos e documentos que instruem 

petição inicial, porquanto não corroboram o exercício da posse justa e a 

turbação alegadas. Saliento que, as inconsistências na qualificação da 

parte Autora (endereço residencial), divergências do conjunto probatório 

(contrato de locação impreciso e BO contraditório com as demais 

elucidações da causa de pedir) e completa ausência de indícios da 

turbação alegada, fragilizam a análise do pedido liminar. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para QUERENDO, juntar aos 

autos elementos de prova sobre o exercício da posse contemporâneo ao 

negócio supostamente realizado no Id.16966709 e da alegada turbação 

sofrida, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023146-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT0015728A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17001125.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029224-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17001422.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030543-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)
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I F E CURSOS LTDA - ME (RÉU)

EVALDO PIRES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17001817.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033059-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WESLEY LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA LIMA DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17001838.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033061-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL HAUSCHILD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Breno Mendes Taques (RÉU)

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de ID: 

17002223 e ID: 17002228.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033854-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO SPENTHOF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (RÉU)

E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17002406.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034376-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17002907; ID: 17002897; ID: 17002431.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034517-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 

17003371

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013664-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Certifico que, tendo em vista o equívoco na data do agendamento da 

audiência, procedo com a intimação das partes para ciência da nova data 

agendada para conciliação no dia 28/01/2019, às 09:30 Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004626-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DE FREITAS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico que, tendo em vista o equívoco na data do agendamento da 

audiência, procedo com a intimação das partes para ciência da nova data 

agendada para conciliação no dia 28/01/2019, às 09:00 Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (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))

 

Diante do equivoco no cadastro do patrono da parte requerida, encaminho 

novamente intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035546-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGES (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))

 

Diante do equivoco no cadastro do patrono da parte Requerida, encaminho 

novamente intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto nos autos, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022715-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DA SILVA FERREIRA (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))

 

Intimação da parte Autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028777-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO LAGE FILHO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça. ID: 16266991.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021949-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA AMALI MASSABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSEIR PORTO MUSA OAB - MS19182 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANA HEREDIA GARCIA (REQUERIDO)

ORLANDO HEREDIA GARCIA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036092-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para manifestar da certidao negativa do sr oficial 

de justiça, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460345 Nr: 29612-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480/O, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/O

 Código: 460345

 Vistos, etc.

 Pretende o executado seja revogada a ordem de penhora de 30% (trinta 

por cento) de sua remuneração determinada as fls. 45/46, com fulcro na 

impenhorabilidade contida no artigo 833, IV, do CPC.

Alternativamente pugna pela redução do percentual mensal da constrição 

para 20% (vinte por cento).

Instado a se manifestar, o exequente pugna pela manutenção da penhora 

mensal, não se opondo à redução do percentual para 20% (vinte por 

cento).

DECIDO.

A priori, não há que se falar em nulidade da penhora de vencimentos, no 

patamar fixado na decisão de fls. 45/46, pois conforme alinhavado na 

decisão supra, a jurisprudência pátria admite a penhora de 30%(trinta por 

cento) dos rendimentos do devedor, uma vez que referida constrição 

preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a 

proteção aos rendimentos necessários ao sustento daquele que deve.

 Outrossim, no que tange ao pedido alternativo, em face da anuência do 

exequente, sem maiores delongas, DEFIRO o pleito, determinando a 

redução da penhora determinada na decisão de fls. 45/46 para 20% (vinte 

por cento) do vencimento líquido do executado, até o limite do débito em 

execução.

Oficie-se à SAD/MT – Secretaria de Administração do Estado de Mato 

Grosso, para a devida adequação, com cópia desta decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887641 Nr: 21696-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 116/123 juntado nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977923 Nr: 12976-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORDEIRO E SILVA, CLARINDA DE 

OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CORDEIRO E SILVA, Cpf: 

00764736191, Rg: 127.9760-0, data de nascimento: 14/11/1931, 

brasileiro(a), casado(a), agro pecuarista e atualmente em local incerto e 

não sabido CLARINDA DE OLIVEIRA E SILVA, Cpf: 88199606134, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

ACERCA DO ARRESTO EFETIVADO NO PRESENTE FEITO, NOS TERMOS 

DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

ORIUNDO DE UM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, NA 

IMPORTÂNCIA DE R$ 157.957,66

Despacho/Decisão: Processo Código nº 977923Vistos,Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial onde os executados não foram 

localizados para citação pessoal, nem no endereço encontrado junto a 

Receita Federal, via Sistema Infojud, conforme se verifica da certidão 

lavrada as folhas 103.Em manifestação nos autos a parte exequente vem 

requerer o arresto eletrônico para garantia da divida executada.A 

legislação processual vigente prevê a possibilidade de realização do 

arresto on line, quando não encontrado o executado para citação pessoal, 

como no presente caso. Assim, estando esgotadas as tentativas de 

localização dos executados, defiro o arresto eletrônico requerido pelo 

exequente no pedido formulado as folhas 105/106, a fim de assegurar a 

efetivação de futura penhora nesta execução de Título Extrajudicial, 
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conforme admite o artigo 854 do CPC.Sendo o dinheiro o primeiro item no 

rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), fundamentado 

na nova redação dada pelos artigos 854 e 831, determino que se formalize 

o protocolo de bloqueio, junto ao Banco Central do Brasil, via sistema 

Bacenjud, do arresto ou pré-penhora de que trata o artigo 854, do CPC, a 

fim de penhorar numerário em conta bancária existente em nome dos 

executados, até o limite da dívida executada.Mantenha-se o processo em 

gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem expedida junto ao 

Banco Central do Brasil.A busca solicitada junto ao Banco central do 

Brasil, no Bacenjud, foi parcialmente exitosa, visto o valor encontrado 

disponível na conta bancária do executado José Cordeiro e Siva, não 

garante o valor integral da dívida, sendo arrestado e transferido para a 

Conta Única do TJMT, o valor de R$ 24.248,25 (vinte e quatro mil e 

duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme 

número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, que segue anexado a esta decisão.Oficie-se a Conta Única 

do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos.A 

seguir, citem-se e intimem-se os executados do arresto formalizado, por 

edital, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, 

incisos I e II do CPC.Decorrido o prazo dos embargos, sem manifestação 

da parte executada, certifique-se nos autos e voltem-me os autos 

conclusos, para nomeação de Curadora Especial, conforme disciplina o 

artigo 72 do CPC.Intime-se a parte exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 31 de 

Outubro de 2018.Yale Sabo MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 7515-83.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIDES ROQUE ZULIANELO DA SILVA, EDILSON LIMA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINALDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LINS ALVES FERRAZ - 

OAB:, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385712 Nr: 21448-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A F. M, FLAVIA MARIA DE FRANÇA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para ciência acerca do 

ofício de fls. 223/224.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 33487-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GALINDO KRASNIEVCZ, MARIA EMILIA 

KRASNIEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYLEI MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT, CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - 

OAB:18.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 466162

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 106/110, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883268 Nr: 18725-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Processo Código nº883268

VISTOS,

 Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando 

em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais neste 

presente feito.

 Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as devidas anotações 

no sistema.

Intimem-se.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1357349 Nr: 20815-82.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYR GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n.1357349
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VISTOS,

 Em que pese terem de fato cessado os motivos de suspeição 

anteriormente reconhecido em razão dos litígios instalados com o r. 

causídico Felix Marques da Silva, devo acrescentar que por ocasião da 

audiência realizada no Juizado Especial Criminal Unificado, cujo termo 

perfaz juntado as fls. 1.500, o nobre advogado revelou possuir estreitos 

laços de amizade e afetividade com familiares deste Magistrado, o que 

inclusive foi afirmado perante o D. Juiz que presidia o feito, Dr. Mário 

Roberto Kono de Oliveira e do d. advogado representante da OAB/MT, Dr. 

Maurício Magalhães Farias Neto, OAB/MT 15436.

 A título exemplificativo, o d. advogado asseverou naquela oportunidade 

ser amigo íntimo do “Professor” Hilton Sabo de Oliveira, filho do tio e do 

padrinho deste Magistrado, Sr. Clovis Sabo de Oliveira, como também 

disse ter sido “muito” amigo de meu pai, Sr. Anísio Sabo Mendes.

 Pertinente, a este respeito, a seguinte lição doutrinária:

"Íntima diz-se a amizade quando há laços afetivos, notórios ou não, mas 

verificáveis por fatos de estreita solidariedade, que possam influir no 

julgamento pela determinação psicológica, consciente ou não. Também a 

inimizade capital supõe o elemento afetivo de hostilidade a ponto de 

perturbar o julgamento. (...) A simples amizade não basta à suspeição. A 

intimidade supõe a convivência frequente, com certo trato familiar e 

dádivas que são repetidas e outros dados de ligação contínua" (MIRANDA, 

Pontes Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II, arts. 46 a 153 

3.ed., (atualiz. por Sérgio Bermudes), Rio de Janeiro : Forense, 1995, p. 

425.

Dessa forma, o fato é que tais circunstâncias aventadas pelo ínclito 

advogado, o qual também é parte no presente feito, comprometem 

sobremaneira a manutenção de uma postura equidistante e de 

imparcialidade que o condutor do feito deve guardar no exercício da 

jurisdição frente aos envolvidos no litígio.

Consequentemente, diante da proximidade em relação à causa e aos 

sujeitos do processo, de modo a garantir segurança às partes, idoneidade 

e credibilidade ao Poder Judiciário, não vejo como continuar presidindo o 

feito, razão pela qual, nos termos do artigo 145, §1º do CPC, declaro a 

minha suspeição, por motivo de foro íntimo.

Encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728454 Nr: 24377-46.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS FERRARI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO 

OESTE LTDA, MÁRIO ANGELO ANGELONI, NÁDIA MARIA FEDOZZI 

VALARINI, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345/MT, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Siqueira 

Lobato - OAB:3.623/MT, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerida INCARDIO LTDA, para o fim de sanar a 

omissão n1592/1598, fixando a data da distribuição da ação como base 

para a apuração dos haveres, e ainda, constar a possibilidade da parte 

Requerida promover a alteração contratual, com a exclusão do sócio 

Requerente independente do trânsito em julgado. Consigno ainda que em 

caso de recusa injustificada do Autor quanto à prática de ato 

personalíssimo para a efetivação da alteração no contrato social, será 

considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa e demais penalidades previstas no CPC.Fica a parte 

Requerente/Embargada, intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, aditar as razões do recurso de Apelação interposto as fls. 

1610/1618.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se a 

intime-se a parte Requerida/Embargante para ofertar contra razões ao 

referido recurso.Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767807 Nr: 20649-60.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPTRANS-MT - COOPER. DOS TRANSP. AUTON. DE 

CARGAS LÍQUIDAS E DERIVADOS DO EST., NILTON JONAS DA SILVA, 

ELIAS ALEXANDRE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MINERADORA LTDA, JOSÉ VALDIR 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 Ainda, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

Reconvenção de fls.184/194, e condeno o Reconvinte JORGE 

MINERADORA LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Considerando a situação provocada pela parte, CONDENO ainda, o 

Reconvinte ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) 

mais 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 

21% em razão da litigância de má-fé ora reconhecida (arts. 80 e seguintes 

do CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO, BANCO ITAUCARD S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17.300-B, Maria Cecília Mayor - OAB:117.650/SP

 Certifico que, encaminho intimação do requerido José Alberto Aguiar 

Ribeiro para que indique se pretende a produção de outras provas, 

justificadamente, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136317 Nr: 25759-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURIAN DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO HADDAD, CLEIDE 

ROSANGELA NAVAZELO DIAT, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

juntar aos autos o endereço completo do requerido Marcos Eduardo 

Haddad, para devida citação do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372441 Nr: 9223-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LEMES WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BONINI, NADER RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 
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OAB:7793, JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ 

MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297 

SP, ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que, encaminho intimação, via de seu advogado, da terceira 

interessada REAL DIST. DE CARNES LTDA, para que indique nos autos, 

através de documentos, a localização exata da área por ela adquirida, no 

prazo de 15(quinze) dias, conforme decisão de fl. 243.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69643 Nr: 2043-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte ARCOS DOURADOS 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca da fl. 409.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286057 Nr: 8032-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DANIEL PERON, CAMILA PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerda da certidão do Sr. Oficial de Jusitiça de fl. 156.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código do Processo nº 773176

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 77/79), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Estando a sentença transitada em julgado e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 84.

Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093605 Nr: 7775-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANCED INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 21240-32.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Khalil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, pedro de almeida pinheiro - OAB:25509/O, ROBSON 

WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10042/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9937 Nr: 10414-54.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Saddi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumail Leite Rocha, BROMIDIA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096916 Nr: 9268-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BENAPAN LTDA, 

CLÁUDIO CASTELANI, FRANCISCO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160972 Nr: 12181-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELETÍCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285583 Nr: 7864-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828911 Nr: 34756-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA-COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR, RAYSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 47.395

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

do pedido de fls. 247/253.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784223 Nr: 38017-82.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA-COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar nos autos 

acerca do pedido de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349677 Nr: 19937-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ UNOPAR 

VIRTUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062, MARIA CRISTINA DA SILVA - OAB:35403, RICARDO 

LAFFRANCHI - OAB:30908-A/PR

 Código – 349677.

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

236/239, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(19/12/2018).

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134604 Nr: 24923-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 24923-28.2016.811.0041 Cód. 1134604.

Procedimento: Monitória/Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa.

Parte Autora: West Comercio de Moveis Ltda - Me.

Parte Requerida: Onydes de Castro e Souza Neto.

Data: 10 de Dezembro de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente representado pela 

preposta Telma Geralda F Paschoal, seu d. advogado Dr. Marilton Procopio 

Casal Batista (OAB/MT 5604), a parte requerida Onydes de Castro e 

Souza Neto, e seu d. advogado Dr. Michael Rodrigo da Silva Graça 

(OAB/MT 18970/O).

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pela parte requerida.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Voltem os autos conclusos para decisão saneadora ou julgamento 

antecipado da lide.

3 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 377445 Nr: 13464-73.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSON SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3.591/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Código – 377445.

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 312/314 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 
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praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, FERNANDO SACCO NETO 

- OAB:154.022/SP, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Código – 341904.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 552 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 543/545 para pagamento do valor 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se alvará do valor depositado à fl. 545 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 552. Expeça-se o 

necessário para viabilizar o levantamento do depósito de fl. 472 pela 

Executada.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075490 Nr: 57734-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ODETE DE FREITAS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código – 1075490

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado à fl. 

177 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819220 Nr: 25500-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A

 Código – 819220

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes na Central 

de Conciliação e Mediação de 2º Grau da Capital, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes, conforme estabelecido na sentença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029514 Nr: 36575-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA DE MORAES E MORAES LTDA, KEILA REGINA 

CORREA DE MORAES, BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES

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

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:19.125, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040, 

MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Código – 1029514

VISTOS,

Intime-se o d. advogado Helder Augusto Pompeu de Barros Daltro, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do petitório de fls. 296/299, 

para requerer o que entender de direito.

 Após manifestação, voltem os autos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 235602 Nr: 4676-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AUGUSTO M. CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 1 – HOMOLOGO por sentença o acordo formulado pelas partes autora e 

primeira requerida e JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do 

mérito, na forma do art. 487, III, “c” do CPC. Custas remanescentes 

conforme previsto no art. 90 § 3º. Honorários advocatícios conforme 

acordado. 2 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta 

decisão. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi determinado o 

encerramento deste termo.Yale Sabo MendesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código - 953067

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 148 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Executada, para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos autos em favor da 

parte Exequente, observando os dados bancários indicados às fls.148.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458788 Nr: 28589-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA OPPELT CAMPONOGARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código – 458788

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 316/321 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 321 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada as fls. 317 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915757 Nr: 40658-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MOREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, THIAGO DE PAULA LUZ - OAB:GO/ 31.404

 Código - 915757

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 283 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 274/275 e 282, para pagamento 

do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 274v/275 e 282v em favor 

da parte Exequente, observando os dados bancários indicados às fls. 

283.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 264932 Nr: 22751-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASPER OTTONI AMARILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES - OAB:, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:6401

 Código – 264932

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

453/454, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116861 Nr: 17399-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THAIS STELLATO C. DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

BANCO SANTANDER S/A, pagar à parte Requerente, ALEX RODRIGO 

TRINDADE DIAS, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (11/04/2012 – fl.23) por se tratar de relação 

extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ).Mantenho ainda a tutela deferida às fls. 

28/29, por seus próprios fundamentos.CONDENO, por fim, a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

11 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120942 Nr: 19195-06.2016.811.0041
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n°. 1120942.

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133785 Nr: 24521-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMO PINHO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

BANCO ITAUCARD S/A, pagar à parte Requerente, MAXIMO PINHO DE 

SOUZA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (17/07/2015 – fl.21) por se tratar de relação extracontratual 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ).Mantenho a Liminar, deferida às fls. 22/23, por seus 

próprios fundamentos.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

11 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código do Processo nº 773176

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 77/79), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Estando a sentença transitada em julgado e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 84.

Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031700-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JACINTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA OZANIRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1031700-41.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu aos autos a 

Requerida, justificando a impossibilidade de comparecimento da 

testemunha arrolada na audiência designada no Id.15560448 (12/12/2018 

às 13h30), a fim de pleitear o adiamento do ato. Verifico que, de fato os 

documentos que instruem o pedido indicam a ausência da testemunha 

nesta comarca no dia designado (Id.16868870 e Id.16868871), o que 

viabiliza o acolhimento do pedido. Com efeito, DEFIRO o pedido formulado 

no Id.16868496 pela Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A., e redesigno a audiência do Id.15560448 para o dia 03 de 

abril de 2019 às 14h00, para oitiva da testemunha: Maria Ozanira de 

Oliveira, a ser realizada na sala de audiência deste Juízo no Fórum da 

Capital. Ratifico as deliberações exaradas no Id.15560448 quanto 

intimação da testemunha, advertindo a parte interessada sobre o dever 

observar rigorosamente o prazo para juntada do comprovante de 

intimação recebido pela testemunha, devendo a secretaria certificar 

eventual descumprimento da obrigação. Reitero que a secretaria deste 

juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas hipóteses 

previsto no § 4° do artigo 455 do CPC. Comunique-se o Juízo Deprecante 

acerca da nova data da audiência, inclusive para que dê ciência às 
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partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034483-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BARBOZA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034483-06.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.16239616 ao Id.16264986, buscou comprovar fazer ao 

benefício da gratuidade, esclarecer o interesse de agir para o pedido de 

tutela de urgência e qual o procedimento escolhido para o prosseguimento 

da ação, frente a existência de procedimento específico à finalidade 

evidenciada na exordial, nos termos lançados no despacho do 

Id.16019104. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

aventada por LUIZA BARBOZA DUTRA em desfavor do BRADESCO 

SEGUROS S/A, objetivando que o Réu apresente a apólice da indenização 

securitária oriunda de seguro de vida supostamente contratado pelo de 

cujus Antonio Camilo Dutra junto ao Réu. Aduz a Requerente que, na 

qualidade de herdeira universal e única beneficiária do seguro contratado, 

empreendeu esforços junto ao Requerido, a fim de ter acesso à apólice do 

seguro contratado, contudo o Réu teria se recusado a apresentar a 

documentação solicitada pela Autora. Por esta razão a Requerente propôs 

a presente ação de cobrança, postulando a concessão de tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, fundada no artigo 303, 

inciso I do CPC, nos exatos termos: [...] A concessão da tutela antecipada, 

em caráter antecedente, para determinar que a Seguradora ré apresente 

A PROPOSTA N. 77 17628380 – CIA/SUC/APÓLICE: 686 962 2578 – RAMO 

510 –SF/APÓLICE: 962 2578, e demais documentos (extratos de 

pagamento, e-mails, entre outros relacionados ao seguro de vida e 

previdência contratado pelo seu genitor, bem como a concessão do prazo 

de 15 dias para aditamento da petição inicial; [...] (sic Id.16239624 pág.6) 

Vieram-me conclusos É O NECESSÁRIO. DECIDO O artigo 300 do CPC 

determina 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.", de modo que, tal pedido pode vir 

contido na exordial da ação principal. Além disso, há a natureza cautelar 

(artigo 305) ou antecipada (artigo 303), cujos requisitos são correlatos 

com os requisitos da tutela provisória de urgência, divergindo na tutela de 

natureza antecipada que, a urgência do pleito deve ser contemporânea à 

propositura da ação, ao passo que na medida de natureza cautelar, o 

pedido assegurará o direito a ser pleiteado quando da propositura da ação 

principal. De acordo com o artigo 303 do CPC, “nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Autoriza, assim, 

o preceptivo em comento, o ajuizamento de uma petição inicial em que o 

requerente pretende antecipar os efeitos da tutela antes mesmo de dar 

início à propositura de uma ação cujo deslinde pode ser variado, ou seja, 

de acordo com os fatos processuais posteriores ao provimento que 

concede ou rejeita o pedido de da aludida tutela. Trata-se, portanto, de “um 

requerimento inicial voltado exclusivamente à tutela de urgência 

pretendida” (in, Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de 

Processo Civil Comentado, p. 485). O mesmo dispositivo, em seu § 6º 

dispõe: “Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela 

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial 

em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser 

extinto sem resolução de mérito”. Acerca de tal dispositivo, anuncia o 

mesmo processualista precitado: “[...] Na hipótese de indeferimento do 

pedido, caberá ao autor, nos termos do § 6º do art. 303 do Novo CPC 

emendar a petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o 

processo ser extinto sem resolução. [...] Como o juiz já indeferiu o pedido 

de tutela antecipada, se o autor não quiser partir para o processo 

principal, basta deixar de emendar a petição inicial, com o que o processo 

será extinto sem prejuízo econômico ao autor [...]”. (idem p.485) (grifei) In 

casu, o Autor por oportunidade da emenda, elegeu a tutela antecipada em 

caráter antecedente, objetivando provimento jurisdicional que obrigasse à 

Ré a apresentar a apólice supostamente contratada pelo genitor da 

Requerente. Entretanto, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado 

pela Autora através da via eleita. Isto porque, conforme esclarecido no 

despacho inaugural (Id.16019104), existe no ordenamento jurídico o 

procedimento específico que “substituiu” o antigo “processo cautelar de 

exibição de documentos”, restando inserido no capítulo das provas em 

geral (Capítulo XII), passando a ser tratado unicamente como meio de 

prova de caráter incidental (fase instrutória), nos termos dos artigos 396 e 

404 do CPC. Assim, nos casos em que a exibição pretendida tenha 

escopo probatório, poderá ser deduzido o pedido nos próprios autos da 

ação de conhecimento que se pretenda ajuizar, não podendo perder de 

vista que, para o deferimento do pedido DE EXIBIÇÃO na modalidade 

INCIDENTAL, exige-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 

397 do CPC. De outro lado, havendo urgência, ou no caso de que o prévio 

conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento da 

ação, o demandante também poderá formular o pedido de exibição antes 

do processo, utilizando-se, para tanto, do procedimento da “produção 

antecipada de provas”, regulado nos artigos 381 ao 383 do CPC, com a 

citação dos que tiverem de exibir o documento ou a coisa. Portanto, pelo 

regime do CPC/2015, as medidas cautelares antecedentes apenas podem 

ser motivadas pela urgência da tutela pretendida, o que se consubstancia 

no “perigo de dano” ou no “risco ao resultado útil do processo” (art. 305, 

CPC). No caso em tela, na forma como foi redigida a petição inicial, sinaliza 

que o pedido antecipado é de exibição, podendo a parte formula-lo 

incidentalmente à propositura da ação, ou no momento oportuno de 

produção de prova fixado na fase de saneamento, ou seja, não vislumbro 

neste momento a urgência para a concessão do pedido. Uma porque a 

parte poderia se valer da via adequada para formular o pedido 

incidentalmente, e duas porque a parte Autora não esta sendo tolhida do 

exercício regular do direito de ação, em razão do documento que busca a 

concessão liminar da apresentação, demonstrando que a medida tem 

natureza satisfativa, que não comporta a tutela cautelar sob fundamento 

no artigo 303 do CPC. Destarte, não restou evidenciado a probabilidade do 

direito de a Requerente pleitear a concessão da tutela antecipada, nem 

tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, 

inexistente a probabilidade do direito e a urgência, é dispensável a análise 

da reversibilidade da medida. Ademais, a presente decisão não possui 

caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de 

demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do 

pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer 

tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem preenchidos os requisitos 

insculpidos no artigo 303 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

ANTECIPADA requerida em CARÁTER ANTECEDENTE pela parte Autora 

LUIZA BARBOZA DUTRA. Considerando a existência de petição inicial 

sobre a tutela final, INTIME-SE a parte Autora promover o ADITAMENTO DA 

PETIÇÃO do Id.16239616 e Id.16239624 no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do §6º do artigo 303 do CPC, devendo declinar a causa de pedir 

(fatos e fundamentos jurídicos do pedido) e todos os pedidos 

concernentes ao mérito da ação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Derradeiro, 

considerando que a parte Autora apresentou nos Ids.15656612 e 

15856617 petição inicial aparentemente completa acerca do pedido 

principal, visando organizar o feito, facilitando o manuseio virtual dos 

autos, DETERMINO que a parte Autora, no prazo assinalado (05 dias), 

INDIQUE com precisão o “nº do Id.” que poderá ser indisponibilizado do 

sistema após o aditamento da ação, a fim de evitar tumulto processual, 

sob pena de serem riscados dos autos quantos Ids. o juízo entender 

dispensável à análise do mérito da ação (Resolução TJ-MT/TP Nº 

03/2018). Decorrido o prazo in albis, certifique-se e conclusos para 

sentença. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1042818-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICHARD EDWIN CREW (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1042818-14.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Embargante formulou pedido de concessão do 

beneficio da assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova 

capaz de subsidiar alegada condição de hipossuficiência, principalmente 

pela conjuntura econômica do negócio jurídico defendido nos autos e a 

multiplicidade de qualificação profissional do Embargante existente nos 

autos. Conseguinte, em que pese o juízo de admissibilidade da ação deva 

ser feito após o seu recebimento, dado a existência de pedido de 

urgência, à luz do principio da cooperação processual, reputo prudente 

assinalar as irregularidades evidenciadas de pronto na exordial. Assim, 

verifico que a parte Embargante não atendeu as determinações legais no 

tocante à satisfação dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 

319 do CPC, notadamente no que afeta a qualificação correta das partes 

(inciso II), ao pedido e suas especificações (inciso IV), apresentação das 

provas que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso 

VI), bem como a opção pela realização da audiência de conciliação (inciso 

VII). Isto porque, no que afeta a qualificação, o Embargante se reservou a 

declinar informações mínimas em relação às exigências concretas 

elencadas no dispositivo legal, sequer informou seu endereço (domiciliar e 

eletrônico), havendo nos autos multiplicidade de endereços domiciliares e 

qualificação profissional em relação ao Demandante, incongruências 

inaceitáveis, ao menos em relação à parte autora da ação. Na sequencia, 

embora o Embargante discorra na causa de pedir o pleito liminar, não 

formulou o pedido adequadamente no momento oportuno, inviabilizando a 

regular interpretação e formação da petição inicial. Ainda no âmbito dos 

pedidos, cumpre-me rememorar que, o processamento dos Embargos de 

Terceiros está estabelecido no artigo 674 ao artigo 681 do CPC, estando o 

item 2 do Id.16928041 pág.7 em desacordo com os preceitos legais 

definidos para o procedimento. Além disso, em que pese o Embargante 

afirmar ser possuidor do veículo bloqueado, não identifiquei qualquer 

elemento capaz de corroborar essa alegação. Advirto que, a existência de 

contrato de compra e venda supostamente entabulado entre as partes é 

frágil para sustentar a medida provisória, da mesma forma o extrato do 

sítio eletrônico do DETRAN, não possibilita sequer identificar se o registro 

corresponde ao veículo objeto da ação e do contrato anexado. Saliento 

que, não observância mínima das técnicas processuais e normas de 

formação da peça exordial, sobretudo das provas indispensáveis à 

elucidação da probabilidade do direito vindicado, inviabilizam o recebimento 

da ação, ou a concessão da liminar pleiteada. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) JUNTAR aos autos a 

ATUAL Declaração de Imposto de Renda E outros elementos de prova 

capaz de respaldar a alegação de insuficiência financeira para suportar 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) 

ADEQUAR a petição inicial nos exatos moldes do artigo 319 do CPC, 

qualificando com rigor as partes, principalmente a parte autora, juntando 

comprovante de endereço no nome da parte dado a multiplicidade de 

endereços encontrado nos autos; formulando adequadamente os pedidos, 

de acordo com a integral pretensão do Embargante e o regramento 

procedimental eleito; instruindo os autos com elementos de prova do 

alegado exercício da posse do veículo contemporâneo ao negócio 

noticiado até a propositura da ação, bem como outras provas que 

sinalizem a probabilidade do direito vindicado para a concessão da liminar 

mencionada; manifestando-se acerca da opção pela realização de 

audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da petição inicial ou 

do pedido liminar. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida 

no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos 

(juízes e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, 

diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos 

eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho 

desnecessário para todos os usuários (analisar as duas petições - a 

inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à 

parte Autora que apresente NOVA PETIÇÃO inicial, nomeando o arquivo 

como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a 

apresentação da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da 

peça a ser substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais 

disponível para visualização/consulta, DEVENDO a parte Autora se 

manifestar claramente quais "Ids" não poderão ser excluídos. Nos termos 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. 

A S S O C I E - S E  o  f e i t o  a o s  a u t o s  p r i n c i p a i s 

(PJenº1032672-11.2018.8.11.0041) a fim de que tramitem juntos, 

certificando-se o ato, bem como a tempestividade dos embargos. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032121-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1032121-65.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Nos termos do artigo 494 do CPC, “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.” Ao compulsar os autos, verifica-se que o processo foi 

extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, 

I do CPC (id.11094169), em razão da ausência de manifestação quanto ao 

despacho prolatado no id. 10320264, que determinou a intimação da parte 

Exequente para comprovar o recolhimento das custas processuais. 

Todavia, embora a parte Exequente tenha de fato corroborado aos autos 

os comprovantes no id. 10374941 e 10374948, esclareço que o equívoco 

poderia ter sido evitado caso atendido o chamamento judicial do 

id.10320264. Cumpre ainda esclarecer que tal falha também ocorreu pelo 

fato do protocolo ter sido realizado 03 dias após o protocolo da petição 

inicial, circunstância que aliado à inviabilidade do Sistema Pje na análise de 

toda documentação juntada posteriormente ao envio da minuta ao 

Magistrado, acabou culminando o desacerto dos impulsionamentos. ISTO 

POSTO, nos termos do artigo 494 do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no id. 11198517 e REVOGO a sentença lançada 

no id. 11094169, determinando, por conseguinte o regular prosseguimento 
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do feito. CITE-SE a parte executada para que cumpra voluntariamente a 

obrigação, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora (art.829 CPC). 

Arbitro os honorários de advogado em 20% sobre o valor em execução 

(CPC, art. 85, §2º), advertindo que esta verba será reduzida pela metade 

na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 

827, §1º). Defiro a expedição da certidão mencionada no artigo 828 do 

CPC, caso solicitada. Advirto, ainda, que eventual insucesso na concreta 

tentativa de localização do devedor deverá ser certificado, para que, 

havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 

830 do CPC, e caso frustradas as tentativas de citação pessoal e/ou por 

hora certa se efetivado o arresto, determino, desde logo, que deverá o 

Exequente manifestar nos autos providenciando o necessário para a 

citação por edital (CPC, §2º, 830). Saliento que deverá constar no 

mandado de citação a ordem de PENHORA e AVALIAÇÃO DE BENS a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o decurso do prazo 

para pagamento assinalado no artigo 829 do CPC, avrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado, o cônjuge e eventual coproprietário, se o caso (art. 842 e 843 

do CPC). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 

devedor acerca de eventual composição amigável. Caso não encontre 

bens ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o Oficial 

intimará o Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais são e 

onde se encontram os bens passíveis de penhora (art.774 do CPC), 

observados os requisitos dos incisos I ao V do §1º do artigo 847 do 

Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do 

devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor em execução (CPC, art. 774, V). Advirta-se ao Executado quanto ao 

prazo para apresentar defesa de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do comprovante da citação, com oposição de 

embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 915), bem 

ainda que o reconhecimento do crédito do Exequente e o depósito de 30% 

do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no 

prazo para oferta de embargos, permitirá ao Executado requerer seja 

admitido o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043009-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043009-59.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito do pedido de 

urgência, identifiquei vícios que inviabilizam o recebimento da ação. 

Inicialmente a parte Autora pleiteia em nome próprio direito alheio, violando 

a legitimidade ativa para a propositura da demanda (artigo 17 do CPC). 

Saliento que, o fato de a Requerente ser curadora do segurado, não a 

sub-roga no direito de ação em nome próprio, principalmente quando o 

objeto da ação versa sobre relação contratual firmada entre o Curatelado 

e a Requerida. Além disso, a Curadora Requerente deve esclarecer qual o 

interesse de agir para a propositura da ação, que busca alterar contrato 

bilateral, aparentemente, firmado pelo Curatelado com a Requerida, 

enquanto ainda estava apto a exercer os atos da vida civil de maneira 

autônoma, principalmente quando a curadoria é provisória e essa 

alteração envolve partilha completamente disponível do patrimônio do 

Curatelado sem a autorização do Juiz presidente da ação de interdição. 

Dentro do âmbito do interesse de agir, denoto que a Requerente pleiteia a 

alteração contratual sem declinar a causa de pedir da providência 

vindicada, notadamente aos riscos e/ou perigo de dano que o patrimônio 

e/ou bens do curatelado estaria submetido, a fim de justificar a urgência 

da alteração contratual para a defesa do interesse DO CURATELADO, 

relembro interditado provisóriamente. Adiante no que toca a causa de 

pedir, assinalo que na exordial declina o pedido de danos morais, sem 

contudo existir a causa de pedir do pleito ou seu valor específico. Tal 

incorreção, interfere na valoração da causa, aferição das custas 

judiciárias e fixação de honorários sucumbenciais (artigo 292, inciso V e 

VI do CPC) Por fim, verifico que a Curadora Requerente, formulou pedido 

de concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita, sem juntar 

elementos de prova capaz de subsidiar alegada condição de 

hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, 

para QUERENDO: 1) RETIFICAR o polo ativo da ação, fazendo constar a 

parte legítima ao direito judicializado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial; 2) JUNTAR aos autos a ATUAL Declaração de Imposto de Renda da 

parte legítima para propor a ação E outros elementos de prova capaz de 

respaldar a alegação de insuficiência financeira para suportar as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 3) ESCLARECER o 

interesse de agir para a propositura da ação, trazendo aos autos a 

autorização do juízo presidente da ação de interdição ou justificando 

eventual impossibilidade de o fazê-lo, sob pena de indeferimento da 

petição inicial; 4) ESCLARECER qual a causa de pedir do pedido de dano 

moral, valorando adequadamente a causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 5) ESCLARECER a causa de pedir do pedido de tutela de 

urgência, assinalando com clareza qual a ameaça que os interesses do 

Curatelado estaria sendo violado com a manutenção do contrato, 

aparentemente firmado exprimindo a sua vontade, sob pena de 

indeferimento do pedido de urgência; Considerando ainda que, a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇÃO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta, 

DEVENDO a parte Autora se manifestar claramente sobre quais Ids 

pretende que não ocorra a exclusão. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP 

Nº 03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021154-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - 629.322.501-59 
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(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEOMAR LOHMANN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021154-24.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA do 

Id.15323245 ao Id.15330384, em que a parte Autora atendendo ao 

despacho do Id.14950284, comprovou fazer jus ao benefício da 

gratuidade judiciária. Com fulcro no artigo 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. CITE-SE o Requerido para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a prestação das contas do 

encargo judicial assumido por oportunidade do divórcio (depositário e 

administrador), comprovando a situação e regularização dos imóveis, 

créditos a receber e o respectivo repasse, débitos quitados, planilha 

detalhada das despesas com os imóveis, valorização e frutos dos 

semoventes, realização de investimentos, se houver, bem como os 

respectivos saldos bancários e aplicações, observando rigorosamente o 

que dispõe o artigo 551 do CPC. No mesmo prazo o Requerido poderá 

oferecer contestação, sob pena de ser aplicado os efeitos da revelia, 

consoante preconiza o §§4º e 5º do artigo 550 c/c artigo 355, II do CPC. 

DEFIRO o pedido (iii) formulado pela parte Autora no Id.14171137 pág.4, e 

DETERMINO ao Réu que, após o conhecimento da ação, promova o 

depósito judicial vinculado à esta ação, de eventual crédito existente em 

favor da Autora, sem a fixação de multa pois, nesta prematura fase 

processual não vislumbro justa causa para a coerção. Prestadas as 

contas, INTIME-SE a parte Autora para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º do art. 550 do CPC, e venham os autos 

para análise de eventual impugnação específica e fundamentada pelo 

Autor (CPC, art.551, §1º). No silêncio do Requerido, certifique-se e 

venham os autos conclusos para julgamento da 1ª fase do procedimento. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018656-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018656-86.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença os acordos celebrados entre as partes juntados no ID. 

16921152, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021114-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DE ARRUDA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021114-42.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, GILMAR FERREIRA DE 

ARRUDA, 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 12/11/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. 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. 14165111. A Requerida apresentou contestação no id. 

14784697, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a falta de nexo causal o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15620660. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id.15749851) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Impugnação a contestação apresentada no Id: 

15750204. A parte Requerida por sua vez (id. 16061811), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (10%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (100%). 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 
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haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. De proêmio registro que a alegação do Requerido quanto a não 

existência de nexo causal, não desconstitui direito autoral, uma vez que a 

parte Requerente corroborou no caderno processual, com 

documentações pertinentes, para comprovação do acidente e do nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. 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 a Boletim de Ocorrência (id. 14165111), 

Relatório Médico (id. 14165148), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15620660, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesão da estrutura 

crânio-facial, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

100% (cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 15620660), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

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 
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pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente GILMAR FERREIRA DE ARRUDA, 

a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 12/11/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005516-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005516-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ingresso do 

assistente litisconsorcial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023365-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022204-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. P. M. (AUTOR(A))

FABIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020834-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEX COTTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZA ALESANDRA RIBEIRO FRONZA OAB - SC33084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DEMARCO (DEPRECADO)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003214-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROBERTO APOITIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BOTURA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, id nº 16132048.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032025-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre a avaliação do 

imóvel.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032025-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, se manifestarem sobre a avaliação do 

imóvel.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010249-57.2018.8.11.0041

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:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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 
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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, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010249-57.2018.8.11.0041

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:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000943-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

A. K. S. S. (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000943-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

A. K. S. S. (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028975-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028975-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL JOSE DE SOUZA 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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL JOSE DE SOUZA 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037053-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037053-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035276-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JONAILSON 

VIANA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Jonailson Viana Rodrigues em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 04.08.2017 foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os 

documentos (Id nº 10783 094). Foi designada a audiência de conciliação e 

deferida à gratuidade da justiça (Id nº 11395192). A requerida ofereceu 

peça contestatória (Id nº 12034083). O requerente impugnou a 

contestação (Id nº 12455 620). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(Id nº 12391597). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 
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(Id nº 12391597). Intimadas, as partes não se opuseram ao laudo pericial. 

É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx. Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

10783206). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 10783196) boletim de 

atendimento médico (Id nº 10783196), bem como pela pericia médica 

judicial (Id nº 12391597), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 12391597) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

da estrutura facial, avaliada em 10% de 100%, bem como no membro 

inferior direito (joelho direito), de média repercussão, avaliada em 50% de 

25%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

ESTRUTURA FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO JOELHO DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (04.08.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035276-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JONAILSON 

VIANA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Jonailson Viana Rodrigues em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 04.08.2017 foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os 

documentos (Id nº 10783 094). Foi designada a audiência de conciliação e 

deferida à gratuidade da justiça (Id nº 11395192). A requerida ofereceu 

peça contestatória (Id nº 12034083). O requerente impugnou a 

contestação (Id nº 12455 620). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(Id nº 12391597). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(Id nº 12391597). Intimadas, as partes não se opuseram ao laudo pericial. 

É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx. Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 
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de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

10783206). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 10783196) boletim de 

atendimento médico (Id nº 10783196), bem como pela pericia médica 

judicial (Id nº 12391597), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 12391597) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

da estrutura facial, avaliada em 10% de 100%, bem como no membro 

inferior direito (joelho direito), de média repercussão, avaliada em 50% de 

25%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

ESTRUTURA FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO JOELHO DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (04.08.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000329-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIOGO 

ALFREDO PEREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Diogo Alfredo Pereira da 

Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

19.09.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id nº 4568991). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 4596477). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. 6092558). O requerente 

impugnou a contestação (Id. 6815266). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id nº 5829566). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id nº 5829566). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

4569012). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 

4569028) boletim de atendimento médico (Id nº 4569035), bem como pela 

pericia médica judicial (Id nº 5829566), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 5829566). 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro inferior direito, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 70%, bem como da mão direita, de repercussão leve, 

avaliada em 25% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). MÃO DIREITA (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(19.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000329-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIOGO 

ALFREDO PEREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Diogo Alfredo Pereira da 

Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

19.09.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id nº 4568991). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 4596477). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. 6092558). O requerente 

impugnou a contestação (Id. 6815266). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id nº 5829566). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id nº 5829566). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

4569012). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 

4569028) boletim de atendimento médico (Id nº 4569035), bem como pela 

pericia médica judicial (Id nº 5829566), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 5829566). 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro inferior direito, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 70%, bem como da mão direita, de repercussão leve, 

avaliada em 25% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). MÃO DIREITA (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(19.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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CUIABÁ AUTOS Nº 1015066-38.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOLIENE 

FARIA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Joliene Faria da Costa em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 05.07.2016 foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id nº 1971341). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 

1975556). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 4493204). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº m. 9966569). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id nº 4296885). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id nº 4296885). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

1971358). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 

1971359) boletim de atendimento médico (Id nº 1971361), bem como pela 

pericia médica judicial (Id nº4296885), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 4296885). 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no pé esquerdo, de repercussão leve, avaliada em 25% 

de 50%, bem como da mão esquerda, de repercussão leve, avaliada em 

25% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). MÃO 

ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015066-38.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOLIENE 

FARIA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Joliene Faria da Costa em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 05.07.2016 foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id nº 1971341). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 

1975556). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 4493204). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº m. 9966569). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id nº 4296885). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id nº 4296885). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 
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do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

1971358). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 

1971359) boletim de atendimento médico (Id nº 1971361), bem como pela 

pericia médica judicial (Id nº4296885), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 4296885). 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no pé esquerdo, de repercussão leve, avaliada em 25% 

de 50%, bem como da mão esquerda, de repercussão leve, avaliada em 

25% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). MÃO 

ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017975-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VOLMIR 

DACROCE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS i Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

Volmir Dacroce em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

19.01.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id nº 8074814). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 8315837). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id nº 9885197). O requerente 

impugnou a contestação (Id nº 11004417). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id nº 10084764). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id nº 10084764). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8074873). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 
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acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial da estrutura 

facial e membro superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id 

nº 8074930) boletim de atendimento médico (Id nº 8074867), bem como 

pela pericia médica judicial (Id nº 10084764), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 10084764) 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura facial, avaliada em 10% de 100%, bem 

como no membro superior esquerdo, de média repercussão, avaliada em 

50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

ESTRUTURA FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (19.01.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 23 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017975-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR DACROCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017975-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VOLMIR 

DACROCE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS i Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

Volmir Dacroce em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

19.01.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id nº 8074814). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 8315837). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id nº 9885197). O requerente 

impugnou a contestação (Id nº 11004417). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id nº 10084764). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id nº 10084764). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8074873). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial da estrutura 

facial e membro superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id 

nº 8074930) boletim de atendimento médico (Id nº 8074867), bem como 

pela pericia médica judicial (Id nº 10084764), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 10084764) 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura facial, avaliada em 10% de 100%, bem 

como no membro superior esquerdo, de média repercussão, avaliada em 

50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

ESTRUTURA FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (19.01.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 23 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E. E. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMANDES FRANCA OAB - 621.498.901-78 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000897-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ERICK 

EDUARDO FRANCA LIMA REPRESENTANTE: MARLENE ALMANDES 

FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Erik Eduardo França Lima em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 11.11.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id nº 11399909). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 

11703832). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 13252375). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 13410854). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 13389478). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 13389478). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no punho direito. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 11399948) boletim de atendimento médico (Id. nº 11399962), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 13389478), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

13389478). concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no punho direito, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (11.11.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMANDES FRANCA OAB - 621.498.901-78 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000897-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ERICK 

EDUARDO FRANCA LIMA REPRESENTANTE: MARLENE ALMANDES 

FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Erik Eduardo França Lima em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 11.11.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id nº 11399909). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 

11703832). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 13252375). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 13410854). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 13389478). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 13389478). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 
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dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no punho direito. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 11399948) boletim de atendimento médico (Id. nº 11399962), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 13389478), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

13389478). concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no punho direito, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (11.11.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015625-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEDEUCIR 

LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Cleudeucir Lopes da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 16.07.2016 foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 7272313). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id 

nº 7274627). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 9942912). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 9944857). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9606786). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 9606797). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

7272378). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no ombro 

direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 7272355) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 7272355), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 9606797), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 14587404). concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

superior direito (ombro direito), de repercussão média, avaliada em 50% 

de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: OMBRO 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 
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indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.07.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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CLEDEUCIR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015625-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEDEUCIR 

LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Cleudeucir Lopes da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 16.07.2016 foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 7272313). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id 

nº 7274627). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 9942912). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 9944857). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9606786). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 9606797). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

7272378). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no ombro 

direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 7272355) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 7272355), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 9606797), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 14587404). concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

superior direito (ombro direito), de repercussão média, avaliada em 50% 

de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: OMBRO 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.07.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 
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proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038490-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LARA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR OAB - 000.372.801-39 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038490-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EXATUS 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME REQUERIDO: JOSIANE LARA DE MORAIS 

REPRESENTANTE: ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR I Vistos. 

Trata-se de Ação de Alvará Judicia ajuizada por Exatus Contabilidade S/S 

Ltda - ME em desfavor de Josiane Lara de Morais. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 

13823162, apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve 

relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Como é cediço, a 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se 

tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em 

vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, vez que 

não há nos autos a expedição de mandado de citação, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante 

o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Com fulcro no art. 90 do Código de 

Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque a desistência 

ocorreu antes da citação da parte requerida nos autos. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038490-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LARA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR OAB - 000.372.801-39 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038490-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EXATUS 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME REQUERIDO: JOSIANE LARA DE MORAIS 

REPRESENTANTE: ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR I Vistos. 

Trata-se de Ação de Alvará Judicia ajuizada por Exatus Contabilidade S/S 

Ltda - ME em desfavor de Josiane Lara de Morais. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 

13823162, apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve 

relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Como é cediço, a 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se 

tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em 

vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, vez que 

não há nos autos a expedição de mandado de citação, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante 

o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Com fulcro no art. 90 do Código de 

Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque a desistência 

ocorreu antes da citação da parte requerida nos autos. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013646-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013646-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELA 

APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO RÉU: HDI SEGUROS S.A., REGI CAR 

CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP i Vistos. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais proposta por Angela 

Aparecida Freitas Faria Araújo em desfavor de HDI Seguros S.A. Intimada, 

a parte autora juntou aos autos o extrato do INSS como prova da sua 

insuficiência de recursos (Id. nº 13984027). Após, as partes 

apresentaram o acordo entabulado (Id nº 15608695), o qual é expressão 

legítima de suas vontades e representa composição para solução do litígio. 

É o relatório. DECIDO. Ab initio, compulsando os autos, entendo inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, atestada pelo documento constante no Id. nº 13984027 , 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No que tange ao 

acordo realizado entre as partes, constato a presença dos pressupostos 

necessários, para tanto, razão pela qual HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 
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Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As 

custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada a gratuidade deferida à parte autora. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013646-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013646-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELA 

APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO RÉU: HDI SEGUROS S.A., REGI CAR 

CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP i Vistos. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais proposta por Angela 

Aparecida Freitas Faria Araújo em desfavor de HDI Seguros S.A. Intimada, 

a parte autora juntou aos autos o extrato do INSS como prova da sua 

insuficiência de recursos (Id. nº 13984027). Após, as partes 

apresentaram o acordo entabulado (Id nº 15608695), o qual é expressão 

legítima de suas vontades e representa composição para solução do litígio. 

É o relatório. DECIDO. Ab initio, compulsando os autos, entendo inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, atestada pelo documento constante no Id. nº 13984027 , 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No que tange ao 

acordo realizado entre as partes, constato a presença dos pressupostos 

necessários, para tanto, razão pela qual HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As 

custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada a gratuidade deferida à parte autora. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013646-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013646-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELA 

APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO RÉU: HDI SEGUROS S.A., REGI CAR 

CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP i Vistos. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais proposta por Angela 

Aparecida Freitas Faria Araújo em desfavor de HDI Seguros S.A. Intimada, 

a parte autora juntou aos autos o extrato do INSS como prova da sua 

insuficiência de recursos (Id. nº 13984027). Após, as partes 

apresentaram o acordo entabulado (Id nº 15608695), o qual é expressão 

legítima de suas vontades e representa composição para solução do litígio. 

É o relatório. DECIDO. Ab initio, compulsando os autos, entendo inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, atestada pelo documento constante no Id. nº 13984027 , 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No que tange ao 

acordo realizado entre as partes, constato a presença dos pressupostos 

necessários, para tanto, razão pela qual HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As 

custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada a gratuidade deferida à parte autora. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033586-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDWIRGEM 

MENDONCA XIMENES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Edwirgem Mendonça Ximenes Rocha em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 

10526332). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 11390708). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 12035390). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(Id. nº 12391666). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(Id. nº 12391674). O requerente impugnou a contestação (Id. nº 

12826971), inclusive manifestando concordância quanto ao laudo pericial. 

Proferida sentença (Id. nº 12951243), a parte autora opôs embargos 

declaratórios (Id. nº 14063791). Intimada, a parte requerida se manifestou 

acerca do recurso (Id. nº 14063812), requerendo que o erro fosse 

sanado e, por conseguinte, realizado o julgamento do feito. É o relatório. 2. 

Fundamentos. 2.1. Análise dos Embargos Declaratórios. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, Edwirgem Mendonça 

Ximenes Rocha, contra a sentença proferida nos autos (Id. nº 12951243), 

que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 526, §3º c/c 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. Pois bem. Os embargos de declaração têm suas 

hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. No caso dos 

autos, na petição dos embargos de declaração (Id. nº 14063791), a parte 

embargante sustenta que: a) houve contradição na decisão embargada, 

sob o argumento de que a fase de conhecimento sequer foi exaurida para 

que fosse proferida uma sentença de extinção do cumprimento de 

sentença; b) a decisão embargada é omissa, ante a ausência de intimação 

da parte autora para se manifestar quanto a eventual prova, bem como ao 

pagamento da parte ré. Verifico que a sentença lançada no Id. nº 

12951243, não é adequada ao processo de conhecimento, uma vez que 

suprimiu o andamento regular do feito, que seria o julgamento do mérito e, 

somente, após, em caso de procedência, dar-se-ia início a fase de 

cumprimento de sentença. Com efeito, é evidente que a r. sentença 

apresenta vícios, razão pela qual acolho os embargos interpostos no Id. nº 

13940792 e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para declarar a 

nulidade ao r. decisum de Id nº 12951243. Assim, nos termos do § 3o, art. 

12 do Código Processo Civil, passo a análise meritória do processo. 2.2. 

Julgamento. Como assinalado no relatório, trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Edwirgem Mendonça Ximenes Rocha em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 20.08.2017 foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. 2.2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 
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pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

10526397). 2.2.2. Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no tornozelo 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 10526397) boletim 

de atendimento médico (Id. nº 10526426), bem como pela pericia médica 

judicial (Id. nº 12391674), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 12391674) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

tornozelo esquerdo, de repercussão intensa, avaliada em 75% de 25%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: TORNOZELO 

ESQUERDO. (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (20.08.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033586-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIRGEM MENDONCA XIMENES ROCHA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033586-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDWIRGEM 

MENDONCA XIMENES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Edwirgem Mendonça Ximenes Rocha em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 

10526332). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 11390708). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 12035390). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(Id. nº 12391666). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(Id. nº 12391674). O requerente impugnou a contestação (Id. nº 

12826971), inclusive manifestando concordância quanto ao laudo pericial. 

Proferida sentença (Id. nº 12951243), a parte autora opôs embargos 

declaratórios (Id. nº 14063791). Intimada, a parte requerida se manifestou 

acerca do recurso (Id. nº 14063812), requerendo que o erro fosse 

sanado e, por conseguinte, realizado o julgamento do feito. É o relatório. 2. 

Fundamentos. 2.1. Análise dos Embargos Declaratórios. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, Edwirgem Mendonça 

Ximenes Rocha, contra a sentença proferida nos autos (Id. nº 12951243), 

que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 526, §3º c/c 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. Pois bem. Os embargos de declaração têm suas 

hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. No caso dos 

autos, na petição dos embargos de declaração (Id. nº 14063791), a parte 

embargante sustenta que: a) houve contradição na decisão embargada, 

sob o argumento de que a fase de conhecimento sequer foi exaurida para 

que fosse proferida uma sentença de extinção do cumprimento de 

sentença; b) a decisão embargada é omissa, ante a ausência de intimação 

da parte autora para se manifestar quanto a eventual prova, bem como ao 

pagamento da parte ré. Verifico que a sentença lançada no Id. nº 

12951243, não é adequada ao processo de conhecimento, uma vez que 

suprimiu o andamento regular do feito, que seria o julgamento do mérito e, 

somente, após, em caso de procedência, dar-se-ia início a fase de 

cumprimento de sentença. Com efeito, é evidente que a r. sentença 

apresenta vícios, razão pela qual acolho os embargos interpostos no Id. nº 

13940792 e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para declarar a 

nulidade ao r. decisum de Id nº 12951243. Assim, nos termos do § 3o, art. 

12 do Código Processo Civil, passo a análise meritória do processo. 2.2. 

Julgamento. Como assinalado no relatório, trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Edwirgem Mendonça Ximenes Rocha em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 20.08.2017 foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. 2.2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 

pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 
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que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. nº 

10526397). 2.2.2. Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no tornozelo 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 10526397) boletim 

de atendimento médico (Id. nº 10526426), bem como pela pericia médica 

judicial (Id. nº 12391674), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 12391674) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

tornozelo esquerdo, de repercussão intensa, avaliada em 75% de 25%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: TORNOZELO 

ESQUERDO. (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (20.08.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017569-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PICHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017569-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO 

ROBERTO PICHINI REQUERIDO: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA i Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Antônio Roberto Pichini em desfavor do Segundo Serviço Notarial Registral 

da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Diante do pedido formulado 

pela parte autora constante no Id. nº 1471934, nos termos do artigo 775, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte exequente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Em 

virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas. DEIXO de condenar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que não houve o ingresso do advogado da parte 

executada. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017569-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PICHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017569-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO 

ROBERTO PICHINI REQUERIDO: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA i Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Antônio Roberto Pichini em desfavor do Segundo Serviço Notarial Registral 

da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Diante do pedido formulado 

pela parte autora constante no Id. nº 1471934, nos termos do artigo 775, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte exequente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Em 

virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas. DEIXO de condenar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que não houve o ingresso do advogado da parte 

executada. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018825-10.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VINICIUS 

FELIPE DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Processo Eletronico n.º 1036457-15.2017.811.0041 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 07.04.2014, foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 4813498- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 6728660- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 6728660- Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6664173- Pág. 1/30). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não procede 

também, a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Cuiabá/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro pé 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 3302262 ), boletim de 

atendimento médico (id. 3302264 ), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 6728660- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé esquerdo, 

avaliado em 50% de 50% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (07.04.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018825-10.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VINICIUS 

FELIPE DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Processo Eletronico n.º 1036457-15.2017.811.0041 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 07.04.2014, foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 
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anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 4813498- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 6728660- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 6728660- Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 6664173- Pág. 1/30). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não procede 

também, a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Cuiabá/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro pé 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 3302262 ), boletim de 

atendimento médico (id. 3302264 ), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 6728660- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé esquerdo, 

avaliado em 50% de 50% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (07.04.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013242-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE LARA 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013242-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VICTOR DE 

LARA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por VICTOR DE LARA PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 05.04.2017, foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9147352- 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11083357. 1/24). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10792297- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 10792297- Pág. 3/4). 

Oferecida impugnação à contestação ( id. 11539003– Pág. 1/13). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 

pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro superior direito. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio boletim de ocorrência (id. 6734292– Pág. 1/3), boletim de atendimento 

médico (id. 6734289– Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10792297- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior 

direito), de repercussão média, avaliada em 25% de 70% e 100% de 10% 

do membro , de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 

10% (C) = R$ 1.350,00 ( mil reais, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.712,50 

(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013242-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VICTOR DE 

LARA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por VICTOR DE LARA PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 05.04.2017, foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9147352- 

Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11083357. 1/24). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10792297- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 10792297- Pág. 3/4). 

Oferecida impugnação à contestação ( id. 11539003– Pág. 1/13). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 

pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro superior direito. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio boletim de ocorrência (id. 6734292– Pág. 1/3), boletim de atendimento 

médico (id. 6734289– Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10792297- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior 

direito), de repercussão média, avaliada em 25% de 70% e 100% de 10% 

do membro , de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 
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10% (C) = R$ 1.350,00 ( mil reais, trezentos e cinquenta reais). MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.712,50 

(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019656-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DAVID 

ANTHONIEL DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por David Anthoniel de Lima em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 13.10.2016 foi vitimado em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 

3672070). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 3673680). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 8731504). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº 10567613). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 8676115). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 8676115). 

Intimadas, a parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a 

parte ré se manifestou desfavorável, sob o argumento de inexistência de 

nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente de trânsito narrado à 

exordial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com decisum constante no Id. nº 5583153, razão pela qual a extinção do 

processo nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. Por fim, a comprovação do local da 

residência do requerente não constitui documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no pé esquerdo. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. nº 3672253) boletim de atendimento médico (Id. 

nº 3672278), bem como pela pericia médica judicial (Id. nº 8676115), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (Id. nº 8676115) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no pé esquerdo, de repercussão 

leve, avaliada em 25% de 50%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos). Ademais, diverso do alegado pela parte requerida, 

entendo que restou evidenciado nos autos o nexo causal entre o acidente 

de trânsito ocorrido e a lesão gerada a parte autora. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (13.10.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ”(Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019656-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DAVID 

ANTHONIEL DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por David Anthoniel de Lima em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 13.10.2016 foi vitimado em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 

3672070). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 3673680). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 8731504). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº 10567613). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 8676115). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 8676115). 

Intimadas, a parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a 

parte ré se manifestou desfavorável, sob o argumento de inexistência de 

nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente de trânsito narrado à 

exordial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com decisum constante no Id. nº 5583153, razão pela qual a extinção do 

processo nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. Por fim, a comprovação do local da 

residência do requerente não constitui documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no pé esquerdo. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. nº 3672253) boletim de atendimento médico (Id. 

nº 3672278), bem como pela pericia médica judicial (Id. nº 8676115), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (Id. nº 8676115) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no pé esquerdo, de repercussão 

leve, avaliada em 25% de 50%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ademais, diverso do alegado pela parte requerida, 

entendo que restou evidenciado nos autos o nexo causal entre o acidente 

de trânsito ocorrido e a lesão gerada a parte autora. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 
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reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (13.10.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ”(Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019773-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELA 

RAMALHO CUBILHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Marcela Ramalho Cubilha em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 03.06.2017 foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8276045). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

10448177). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 10778880). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 11283762). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9606786). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 10448204). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com i. decisum constante no Id. nº 8372624, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro superior direito. O nexo de causalidade entre às lesões 

e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 

8276114) boletim de atendimento médico (Id. nº 8276114), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 10448204), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

10448204) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior direito, de repercussão 

média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (03.06.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 
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Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019773-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELA 

RAMALHO CUBILHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Marcela Ramalho Cubilha em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 03.06.2017 foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8276045). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

10448177). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 10778880). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 11283762). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 9606786). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 10448204). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com i. decisum constante no Id. nº 8372624, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro superior direito. O nexo de causalidade entre às lesões 

e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 

8276114) boletim de atendimento médico (Id. nº 8276114), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 10448204), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

10448204) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior direito, de repercussão 

média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (03.06.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 
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JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003787-21.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

CARLOS OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por José Carlos Oliveira em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em foi vitimado em 05.12.2016 um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 

4833508). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 4841382). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 7273114). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº 8711363). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 7998577). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 7998577). 

Intimadas, a parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a ré 

se manifestou desfavorável. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com decisum constante no Id. nº 4841382, razão pela qual a sua extinção 

nesta quadra processual não se revelaria adequada e proporcional, nem 

mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. Deste modo, rejeito 

a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no punho 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº4833508) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 4833539), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 7998577), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 7998577) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, de repercussão média, avaliada em 50% de 25 %, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (05.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003787-21.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

CARLOS OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por José Carlos Oliveira em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em foi vitimado em 05.12.2016 um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 

4833508). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 4841382). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 7273114). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº 8711363). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 7998577). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 7998577). 

Intimadas, a parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a ré 

se manifestou desfavorável. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com decisum constante no Id. nº 4841382, razão pela qual a sua extinção 

nesta quadra processual não se revelaria adequada e proporcional, nem 

mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. Deste modo, rejeito 

a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no punho 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº4833508) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 4833539), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 7998577), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 7998577) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, de repercussão média, avaliada em 50% de 25 %, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (05.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017888-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA SILVA MATIAS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017888-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO JOSE 

DA SILVA MATIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Pedro José da Silva Matias em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais Ltda, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 05.03.2017 foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8060755). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(Id. nº 8315329). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 

10296891). O requerente impugnou a contestação (Id. nº 11258395). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 10094615). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 10094615). Intimadas, a 

parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a requerida não 

concordou. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8060805). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial joelho 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 8060808) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 8060808), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 10094615), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 10094615) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no joelho 

esquerdo, avaliada em 75% de 25%, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Em que pese a requerida tenha se manifestado 

desfavorável ao resultado da perícia, requerente a complementação do 

laudo, entendo que a perícia técnica foi satisfatória para elucidação dos 

fatos. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (05.03.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017888-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA SILVA MATIAS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017888-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO JOSE 

DA SILVA MATIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Pedro José da Silva Matias em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais Ltda, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 05.03.2017 foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8060755). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(Id. nº 8315329). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 

10296891). O requerente impugnou a contestação (Id. nº 11258395). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 10094615). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 10094615). Intimadas, a 

parte autora não se opôs ao laudo pericial, ao passo que a requerida não 

concordou. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 
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sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8060805). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial joelho 

esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 8060808) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 8060808), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. nº 10094615), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 10094615) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no joelho 

esquerdo, avaliada em 75% de 25%, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO JOELHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Em que pese a requerida tenha se manifestado 

desfavorável ao resultado da perícia, requerente a complementação do 

laudo, entendo que a perícia técnica foi satisfatória para elucidação dos 

fatos. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (05.03.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040212-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SANTOS ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FAC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032864-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/03/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032864-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/03/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032932-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA MACIEL COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/03/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032932-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA MACIEL COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/03/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024781-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo as partes do agendamento da Perícia Médica para o dia 18/12/2018, 

à partir das 08:30 horas, no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon, por ordem de chegada, localizado na Avenida Bosque da 

Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067973 Nr: 54504-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Requerida, por meio de seu advogado constituído, para que 

comprove nos autos o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151567 Nr: 5865-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FONSECA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3821-E

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862328 Nr: 3504-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SANTOS BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE 

LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da proposta de 

honorários juntada pelo perito bem como, atenda a solicitação de fls. 77, 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050983 Nr: 46894-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA CLEMENTINA DOS SANTOS, VANIRA MARIA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318115 Nr: 21018-30.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARCIA GOMES ROSA, FÁBIO GOMES ROSA, 

JANETE MARCIA GOMES ROSA, G. H. G. R., O. J. R. G., R. G. R.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT, HÉLIO UDSON DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:6699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA - OAB:10.031-MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - 

OAB:10657-E, KATYANNE MONIQUE MARQUES DE CAMPOS - 

OAB:9849-E, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731148 Nr: 27260-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CYNTIA KATHEUCIA 

DA CRUZ E SILVA, para devolução dos autos nº 

27260-63.2011.811.0041, Protocolo 731148, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 932309 Nr: 50578-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL, PAULO SÉRGIO 

LIBÓRIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

OAB:11370/MT, José antônio pompeu cardoso - OAB:21046, JOSE 

EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, KARINA MARTINS - OAB:8.498/MT, 

VALDRIANGELO FONSECA - OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:OAB/MT 13.712

 Renove-se a intimação da parte autora quanto à especificação de provas, 

pois a intimação anterior se deu em nome de advogado não constituído (fl. 

81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904015 Nr: 32870-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA, 

WANESSA SOUSA OLIVEIRA PEDRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, J. ROCHA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÂNNIA LAÍS MARQUES FERRAZ 

- OAB:18507, WANESSA SOUSA OLIVEIRA PEDRONI - OAB:16770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, LILIAN CRISTINA TREVIZAN - 

OAB:304.172, RENATO GOMES RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:272.193/SP, RODRIGO CARLOS HERNANDES - OAB:236.953

 Intimo a parte Autora para que se manifeste no prazo de 15 dias e 

requeira o que entender por direito para prossseguimento do feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789293 Nr: 43293-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE RAMOS FEITOZA DOVIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

E SAÚDE - IPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PARANHOS DE 

MAGALHAES FILHO - OAB:7809/PE, ITAMAR IZAIAS DA SILVA - 

OAB:11765/PE, MARIZA MAIA FERREIRA TAVARES - OAB:14.962/PE

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858538 Nr: 477-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, 

Jônatas Peixoto Lopes - OAB:20920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858188 Nr: 168-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINS, ROGÉRIO DAVI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONORTE CENTRAIS ELETRICA DO 

NORTE DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB:69.306-MG, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARÃES - 

OAB:15.620/OAB/MT

 Conforme Decisão de fls. 84, intimo a parte Requerida para que 

propvidencie o depósito judicial referente ao adiantamento dos honorários 

periciais, no prazo de 10 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 899878 Nr: 29752-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TELMA DE OLIVEIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, Manuella Cardozo Torres - 

OAB:15974-O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170021 Nr: 40195-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA GRACIELA BEIGER NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGENS SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 50.

Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906901 Nr: 34824-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Ab initio, considerando que o cumprimento voluntário foi efetuado após o 

requerimento da deflagração da fase executiva (fls. 642/643), CONVERTO 

a presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que 
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determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do valor 

depositado nos presentes autos (fl. 647).

Em seguida, considerando que a parte executada efetuou o depósito do 

valor do débito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte exequente informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034241-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO (AUTOR(A))

ELAINE DE PAULA MENDONCA FRANQUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ELIAS DE SOUSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá, 11/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023568-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLY CRISTINA DO AMARAL MONCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/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))

 

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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024285-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERICLE LIMA DE AMORIM (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023369-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LAURA OLIVEIRA DE SOUSA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023984-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA NASCIMENTO ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025999-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO (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))

 

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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017201-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATOS DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017201-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIRGINIA MATOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 
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presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024585-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024585-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028688-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

VILMAR DE SOUZA LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 11 / 12 /2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037139-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SANTOS DE JESUS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1037139-67.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

GERALDO SANTOS DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Converta-se o feito em cumprimento de 

sentença. A parte executada comparece aos autos comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027848-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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 DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027848-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GENAIR 

MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em decorrência 

de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, a parte 

autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu advogado em 

duas oportunidades não compareceu no local designado para realização 

da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a 

parte autora deixou de promover os atos necessários para andamento do 

processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada para providenciar 

o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;”. No caso a parte autora apesar de intimada não 

compareceu por duas vezes consecutivas para realização da perícia 

médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente desrespeito 

ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do 

mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

– EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021761-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LEMES DUARTE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021761-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEBER 

LEMES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em decorrência 

de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, a parte 

autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu advogado em 

duas oportunidades não compareceu no local designado para realização 

da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a 

parte autora deixou de promover os atos necessários para andamento do 

processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada para providenciar 

o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;”. No caso a parte autora apesar de intimada não 

compareceu por duas vezes consecutivas para realização da perícia 

médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente desrespeito 

ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do 

mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

– EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028521-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMESIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 138 de 629



Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,12/12/201 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015205-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015205-87.2016.8.11.0041 AUTOR(A): STIVE 

CRISTIAN DOS SANTOS SODRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024486-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MAGALHAES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024486-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LINDINALVA MAGALHAES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 
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Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019097-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BREGINSKI (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019097-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

JOSE BREGINSKI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014620-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVA AZEVEDO MENDES (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014620-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX 

SILVA AZEVEDO MENDES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 
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ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014454-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE APARECIDA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014454-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IVANETE 

APARECIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em 

decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, 

a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado em duas oportunidades não compareceu no local designado 

para realização da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme 

se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para 

andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada 

para providenciar o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso 

III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No caso a parte autora apesar de 

intimada não compareceu por duas vezes consecutivas para realização 

da perícia médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente 

desrespeito ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem 

apreciação do mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os 

Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO 

FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO 

PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE 

AUTORA REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/12/2014, Data da publicação no DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014). 

negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 

267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA 

QUE PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a 

causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada 

pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, 

impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, 

consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo 

Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do 

réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 

472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por 

tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela produção 

dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu direito, e 

restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Sem custas e honorários 

por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021099-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON CORREA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021099-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

EDEMILSON CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 
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30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032739 Nr: 37952-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, ELTON 

FERNANDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência do oficial de justiça:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749438 Nr: 803-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, ROBSON SANTOS ASCENÇÃO - 

OAB:231054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA TELLES - 

OAB:249619/SP, WENDEL ALVES NUNES - OAB:316045/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092184 Nr: 7145-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL COMERCIO ATACADISTA DE 

CEREAIS E ALIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MARION DAVIES 

TEIXEIRA DE ANDRADE - OAB:7273

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para comprovar a 

distribuição da carta precatória, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040915 Nr: 42035-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, 

RAIMUNDO NONATO MAIA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETINHO DE MORAES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado das pesquisas infojud e Renajud, impulsiono os 

autos intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção., bem como efetuar o pagamento da certidão de crédito e 

apresentá-lo no balcão da secretaria para que a mesma possa ser 

confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362266 Nr: 32009-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO RIBEIRO DA CRUZ, LULDNÉIA 

ZARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS 

SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897700 Nr: 28080-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CORREA DURANTE, HD 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO SAINT MIKHAEL, ALMERINDA 

ALVES WARMLING, ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LORDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807 B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, Romulo Romano Salles - 

OAB:335.528, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes apeladas (requerente e 

requeridas) para apresentar contrarrazões aos recursos de apelação 

tempestivos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779128 Nr: 32564-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 
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OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75207 Nr: 2931-80.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGENILTON NETO VIANA - 

OAB:7654/MT, DIEGO JOSE LEAL DE PROENÇA - OAB:19499/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338987 Nr: 9582-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 465842 Nr: 33246-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU CARLOS TURAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727656 Nr: 23544-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIONIS GONÇALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO MULTICOMPRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, PRISCILLA RIBEIRO PEIXOTO BORGES - OAB:14378, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 781241 Nr: 34823-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 948583 Nr: 59458-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076243 Nr: 58080-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO GREGORIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito deduzida pelos 

requeridos para decretar a PRESCRIÇÃO, nos termos dos Enunciados de 

Súmulas n. 101 e 278 do STJ e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito nos termos do artigo 487, II do 

CPC.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 
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10% (dez por cento) sobre o valor da causa para os requeridos, na forma 

prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 749438 Nr: 803-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, ROBSON SANTOS ASCENÇÃO - 

OAB:231054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA TELLES - 

OAB:249619/SP, WENDEL ALVES NUNES - OAB:316045/SP

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909030 Nr: 36169-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSF, CELMICE PEREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111305 Nr: 15214-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEIRA DE CAMARGO COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA-ME E OLIVEIRA LTDA, ALEX FRANCO VIEIRA DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA WC FITNESS LTDA - ME, WENDEL 

CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - 

OAB:15.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692/MT

 "Vistos etc.

Expeça-se o competente mandado de remoção, conforme já determinado 

às fls. 72/75, bem como intime-se o executado acerca do pedido de 

adjudicação formulado pelo exequente.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111305 Nr: 15214-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEIRA DE CAMARGO COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA-ME E OLIVEIRA LTDA, ALEX FRANCO VIEIRA DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA WC FITNESS LTDA - ME, WENDEL 

CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - 

OAB:15.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 903018 Nr: 32105-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPL, LCCECL, EEIVGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VÂNILA JUDITH CORREA 

DE MATOS SEGATTO PEREIRA - OAB:24873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 916967 Nr: 41413-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS NICOLINA E JOÃO 

ALFREDO OLIVEIRA, MARIA CECILIA C. CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCIA, AIRTES DE ARRUDA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristyny layana golçalves de 

almeida - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 30.282,22.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Caso negativo, DETERMINO que se proceda a penhora sobre o 

imóvel de fls. 72/72-verso, nos termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 e 

845 § 1° do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente para 

providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do 

CPC).EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do 

imóvel em questão, nomeando-se a própria executada proprietária como 

depositária.LAVRE-SE o competente Termo de Penhora.Após 

PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as partes 

para manifestarem no prazo legal.Após a juntada do laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, se manifestem sobre 

a avaliação, sob pena de preclusão.Procedida à penhora, intime-se o 

executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze).Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do 

Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, 

fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836143 Nr: 41189-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO MOZART, ALINE CURVO DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CELIA 

MARIA JUNQUEIRA NETTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6852MT, VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA 

NEVES - OAB:11616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de penhora on-line 

via BACENJUD formulado pelo exequente.

Defiro nova tentativa de bloqueio via Bacenjud, conforme requerido pela 

exequente às fls. 195, pelas mesmas razões fundamentadas no decisório 

de fls. 130/131-verso.

Mantenham-se os autos conclusos para busca via Bacenjud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946041 Nr: 58037-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIA ALVES RIBEIRO DE CAMPOS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 2.667,28.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042474-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DUTRA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042474-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDENIR DUTRA DE ASSIS RÉU: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 16873940 requerendo a 

desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1042627-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA SILVA (REQUERENTE)

GRACA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

NOEMIA SAFIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042627-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCIA HELENA SILVA, MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS 

BORGES, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES, GRACA 

MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado à Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1042562-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO NERI BOCOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042562-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

AVELINO NERI BOCOLLI REQUERIDO: EXPRESSO NORTE TRANSPORTES 

LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi encaminhado equivocadamente a este juízo, pois se 

trata de Pedido de Habilitação de Crédito, distribuído por dependência aos 

autos de n° 0051501-33.2013.8.11.0041 – Código 848080, em tramite 

perante a 1ª Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial 

e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favo da 1ª Vara Cível Especializada de Falências, 

Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá-MT, 

para onde determino a remessa deste feito, com as anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042718-59.2018.8.11.0041

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:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042718-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: GISELE DAIANE OLEINICZAK 

LIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A em desfavor de GISELE DAIANE OLEINICZAK 

LIRA devidamente qualificados nos autos. No caso em tela a autora narra 

que a demandada utilizou-se do (s) cartão (ões) de crédito (s)/compra (s), 

pelo (s), qual (is) comprometeu-se a mensalmente saldar as respectivas 
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faturas, contudo deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, 

sendo a quantia do débito atualizado no valor de R$ 51.824,88 (cinquenta 

e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). Como 

se verifica dos autos, o litígio versa sobre débito decorrente de cartão de 

Crédito. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com 

competência exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, 

verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas adiante no §1º 

prevê que as ações oriundas de cartões de crédito devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de cartão de crédito. Nesse sentido, colho o 

entendimento desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – DISCUSSÃO 

ACERCA DE JUROS COBRADOS DE VALORES DE FATURA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – 

MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente 

definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o 

processamento e julgamento das ações que versam sobre cartões de 

crédito competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.(CC 

16194/2016, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO - INCIDÊNCIA 

DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - 

CONFLITO PROCEDENTE.A Ação Revisional de Contrato de Cartão de 

Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, 

conforme art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM.(CC 16022/2016, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE 

CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO 

DE DIREITO BANCÁRIO –ARTIGO 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. Exegese do disposto no artigo 

1º, § 1º, do Provimento 04/2008/CM, quando a causa versar sobre 

questão correlacionada com cartão de crédito, a competência fixa-se nas 

Varas Especializadas de Direito Bancário.(CC 46840/2015, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2015, Publicado 

no DJE 15/12/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, 

§ 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a 

Vara Especializada de Direito Bancário processar e julgar Ação de 

Execução, conforme previsão contida no artigo 1º, §1º do Provimento n.º 

04/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício.” (CC 152848/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) destaquei. No caso em tela 

o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a 

competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Anote-se, inclusive na distribuição, 

intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042700-38.2018.8.11.0041

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:

ALAN AYOUB MALOUF (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042700-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ALAN AYOUB MALOUF Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A em desfavor de ALAN AYOUB MALOUF devidamente 

qualificados nos autos. No caso em tela a autora narra que o demandado 

utilizou-se do (s) cartão (ões) de crédito (s)/compra (s), pelo (s), qual (is) 

comprometeu-se a mensalmente saldar as respectivas faturas, contudo 

deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, sendo a quantia 

do débito atualizado no valor de R$ 32.108,22 (trinta e dois mil cento e oito 

reais e vinte e dois centavos). Como se verifica dos autos, o litígio versa 

sobre débito decorrente de cartão de Crédito. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

cartões de crédito devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Pelo acima 

exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de cartão de 

crédito. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS – DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS COBRADOS DE 

VALORES DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, §1º, DO 

PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - 

COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO 

PROCEDENTE. Está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações 

que versam sobre cartões de crédito competem às Varas Especializadas 

de Direito Bancário.(CC 16194/2016, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE 

CRÉDITO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.A Ação Revisional de Contrato de 

Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito 

Bancário, conforme art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM.(CC 
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16022/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE 

CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO 

DE DIREITO BANCÁRIO –ARTIGO 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. Exegese do disposto no artigo 

1º, § 1º, do Provimento 04/2008/CM, quando a causa versar sobre 

questão correlacionada com cartão de crédito, a competência fixa-se nas 

Varas Especializadas de Direito Bancário.(CC 46840/2015, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2015, Publicado 

no DJE 15/12/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, 

§ 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a 

Vara Especializada de Direito Bancário processar e julgar Ação de 

Execução, conforme previsão contida no artigo 1º, §1º do Provimento n.º 

04/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício.” (CC 152848/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) destaquei. No caso em tela 

o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a 

competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Anote-se, inclusive na distribuição, 

intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042727-21.2018.8.11.0041

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:

PATRICIA REZENDE DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042727-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO EXECUTADO: PATRICIA REZENDE DE ARRUDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por 

Quantia Certa Contra Devedor Solvente proposta por BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A em desfavor de PATRICIA REZENDE DE 

ARRUDA, devidamente qualificados nos autos, em que a parte autora 

sustenta que a requerida possui débito decorrente de parcelas do 

empréstimo. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com 

competência exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, 

verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas adiante no §1º 

prevê quais ações devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Pelo acima 

exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de operações 

bancárias, dentre elas de empréstimo. Nesse sentido já pronunciou esta 

C o r t e :  S E B A S T I A O  B A R B O S A 

FARIAS1012175-36.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASSUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MTEMENTACONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÕES DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO 

CREDITÍCIO – EXECUÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO - DIREITO DE 

NATUREZA NITIDAMENTE BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Sendo 

a ação de execução de título extrajudicial oriunda de contrato de 

empréstimo consignado, a sub-rogação da seguradora no direito creditício, 

não retira a natureza bancária da ação.As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda, nos termos do art. 

1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008/CM. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2018, Publicado 

no DJE 12/06/2018) No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Feitas essas 

considerações, conheço a incompetência desta Vara e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência bancária 

desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042756-71.2018.8.11.0041

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:

VITORINO LINO DA HORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042756-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO EXECUTADO: VITORINO LINO DA HORA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por 

Quantia Certa Contra Devedor Solvente proposta por BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A em desfavor de VITORINO LINO DA 

HORA, devidamente qualificados nos autos, em que a parte autora 

sustenta que a requerida possui débito decorrente de parcelas do 

empréstimo. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com 

competência exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, 

verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas adiante no §1º 

prevê quais ações devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Pelo acima 
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exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de operações 

bancárias, dentre elas de empréstimo. Nesse sentido já pronunciou esta 

C o r t e :  S E B A S T I A O  B A R B O S A 

FARIAS1012175-36.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASSUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MTEMENTACONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÕES DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO 

CREDITÍCIO – EXECUÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO - DIREITO DE 

NATUREZA NITIDAMENTE BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Sendo 

a ação de execução de título extrajudicial oriunda de contrato de 

empréstimo consignado, a sub-rogação da seguradora no direito creditício, 

não retira a natureza bancária da ação.As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda, nos termos do art. 

1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008/CM. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2018, Publicado 

no DJE 12/06/2018) No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Feitas essas 

considerações, conheço a incompetência desta Vara e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência bancária 

desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042749-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042749-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Vistos. Trata-se Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito Com 

Revisional e Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A 

– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, ambos qualificados nos autos. A 

autora narra que reside em um imóvel, pela qual é cliente da ré com a 

matricula n° 294219-4. Explana que seu consumo sempre foi em média 

10m³, pelo fato de morar apenas quatro pessoas em casa e que so 

retornar para casa anoite devido a rotina. Sustenta que possuía débitos 

antigos e por causa disso resolver requerer um parcelamento das dividas 

junto a ré, resultando na religação do cavalete. Salienta que após o 

procedimento supracitado, o consumo em suas faturas subiu 

consideravelmente, ultrapassando 30m³ de consumo, o que resultou em 

valores altos nas cobranças. Aduz que foi ao PROCON estadual a fim de 

requerer um acordo que possibilitasse a quitação do débito e o 

restabelecimento do serviço, entretanto, não obteve êxito. Pugna pela 

antecipação da tutela para que seja determinado a requerida que 

restabeleça o fornecimento do serviço de água em seu imóvel É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De 

Débito Com Revisional e Danos Morais, com Pedido De Tutela De Urgência, 

ajuizada por MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA em face de ÁGUAS 

CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, devidamente qualificados 

nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste ponto, vale destacar o 

art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Foi colacionado aos autos as 

faturas na qual contém o valor acima da média de consumo como aduz a 

requerente, bem como o histórico de consumo na qual percebe-se que a 

média de consumo da requerente era de 10m³ (Id.16917636). Sendo 

assim, em sede de cognição sumária, restou verificada a probabilidade de 

direito. Outrossim, a demonstração do perigo de dano, reside no fato de a 

água ser um bem essencial a vida do ser humano. Ademais, observa-se 

não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Acerca de 

casos análogos, colho a jurisprudência: Prestação de serviços - 

Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação cominatória c.c. 

consignação em pagamento – Inadimplemento – Suspensão do 

fornecimento por débito pretérito – Descabimento – Composição amigável 

entre as partes para parcelamento do débito – Inexistência de motivo 

juridicamente relevante para a concessionária se recusar a receber as 

prestações na forma acordada – Sentença mantida – Improvimento do 

r e c u r s o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 1 4 5 9 0 5 8 2 0 1 5 8 2 6 0 5 7 7  S P 

1014590-58.2015.8.26.0577, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 

09/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/03/2017)negritei. Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 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 experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 
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igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de água 

no imóvel de Matrícula 294219-4, no prazo de 24 horas. Determino que a 

autora proceda o depósito judicial das parcelas em aberto dos meses julho 

a novembro no montante referente a sua média de consumo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, cabendo à 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 26/03/2019 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041076-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PORTO RICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA E COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041076-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PORTO RICO EXECUTADO: LACERDA E 

COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos etc. A parte autora comparece 

por meio do petitório de ID n° 16784927 requerendo a desistência da 

presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a 

requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027681-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DALILA GALINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/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 decorreu o prazo para a apresentação de impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039108-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO CARLOS BUENO VERA (RÉU)

VITO CARLO BUENO VERA (RÉU)

 

Vistos. Defiro o pedido urgente, assim, expeça-se mandado de 

constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 18/03/2019, às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030481-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ PINHEIRO DE MAGALHAES FILHO (AUTOR(A))

RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

LINDALVA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

CLARO SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

MARILUCE DA SILVA (AUTOR(A))

CINTIA GONCALVES FELIX (AUTOR(A))

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ILDA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))
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GONCALINA MARQUES DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

EDTHI BARBOSA BARRETO (AUTOR(A))

HELIO DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

SILVIA MARIA RUTHES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LOEDIR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

MARINA AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 12/03/2019, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030481-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ PINHEIRO DE MAGALHAES FILHO (AUTOR(A))

RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

LINDALVA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

CLARO SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

MARILUCE DA SILVA (AUTOR(A))

CINTIA GONCALVES FELIX (AUTOR(A))

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ILDA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

GONCALINA MARQUES DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

EDTHI BARBOSA BARRETO (AUTOR(A))

HELIO DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

SILVIA MARIA RUTHES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LOEDIR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

MARINA AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 12/03/2019, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019644-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

EDER CAMPELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004124-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LEITE GUALBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033915-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032389-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO PEREIRA DE MATOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024709-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025505-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIDIANE HOLSCHUCH (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027329-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON ATANAEL NUNES FRANCA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041055-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

STILLUS CAR AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 10h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 
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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). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 7 de dezembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019022-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROCHA BALDAIA (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:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041055-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

STILLUS CAR AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 10h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 7 de dezembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008895-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034283-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATHA PRISCILA GOMES FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1034283-96.2018 Vistos. Reitero as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1013029-93.2018 - 3ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, interposto 

por Iuni Unic Educacional Ltda., em desfavor de Tabatha Priscila Gomes 

Felix, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

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

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

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

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de 

direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de dezembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014530-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O BARATAO FERROMAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DOS ANJOS SILVA (REQUERIDO)

FELIX MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034468-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE FRANCA FILHO EIRELI - ME (REQUERENTE)

REGINALDO PEDROSO DE FRANCA FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT2900/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034468-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE FRANCA FILHO EIRELI - ME (REQUERENTE)

REGINALDO PEDROSO DE FRANCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT2900/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032947-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A FABRIN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032947-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A FABRIN - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 18/03/2019, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430004 Nr: 10965-82.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Certifico que a empresa MEDIAPE designou o dia 10 de janeiro de 2019, a 
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partir das 14:00 horas, para o início dos trabalhos periciais, a ser realizado 

na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, tel. 65 3322-9858, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte interessada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399574 Nr: 26629-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Nos termos do artigo 530 II da CNGC, certifico que promovo o 

impulsionamento do feito a fim de intimar a parte requerida SAGA 

PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, por meio do seu advogado, 

para que informe os dados da conta bancária para transferência do valor 

disposto na decisão às fls.601, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 8163-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IMPERPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO E ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

autora a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

Transcorrido o prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874886 Nr: 13336-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA MEDIANEIRA 

LTDA, RAFAL DELA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERIVAL DE MATOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5.397-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUCIDES FERREIRA, 

para devolução dos autos nº 13336-77.2014.811.0041, Protocolo 874886, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909591 Nr: 36524-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO DARC XAVIER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 

MEDIANEIRA LTDA, RAFAEL DELA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUCIDES FERREIRA, 

para devolução dos autos nº 36524-02.2014.811.0041, Protocolo 909591, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119105 Nr: 18338-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS LEITE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUTUM LI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA 

MOURATO - OAB:12..504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246.662/SP, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, odair de moraes júnior - 

OAB:

 Tendo em vista a ocorrência de falha na publicação anterior, vez que os 

novos patronos não estavam cadastrados, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, remeto estes autos à expedição de matéria para a imprensa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039108-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO CARLOS BUENO VERA (RÉU)

VITO CARLO BUENO VERA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Defiro o pedido urgente, assim, expeça-se mandado de 

constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 18/03/2019, às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1025249-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELGUINGA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROCHA (RÉU)

SHEILA CRISTHINA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSICLEIDE ALVES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

R. A. DE LIMA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1025249-34.2017 Diante da informação de óbito do requerido, Douglas 

Rocha, defiro o pedido de ID 14804722 para a habilitação do espólio, 

representado pela inventariante, Sheila Cristhina Silva, nos termos do art. 

110, do NCPC, proceda-se as anotações necessárias. No mais, intime-se 

a parte autora para se manifestar sobre o pedido de Id 15284023, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo supra citado volte-me o 

processo concluso para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de abril de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016000-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (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 1016000-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO , em desfavor de requerida 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação , onde suscitou preliminar 

da necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da não comprovação do pedido administrativo. As partes 

participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero, 

ante a ausência da parte autora . O autor, devidamente intimado 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial. A parte requerida 

pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe 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 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, 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. 7306986. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 21/01/2019, A PARTIR DAS 

07:30-HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 
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08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035525-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR ALVES COSTA (REQUERENTE)

TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035525-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Alencar Alves Costa e Tatiana Cristina Brito 

Campos Costa em desfavor de Malai Manso Hotel Resort S/A, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida deposite 

judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 284.269,34 

(duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos), sejam suspensas as cobranças vencidas e 

vincendas referentes ao contrato em discussão nos autos, bem como 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que, na data de 15 de 

janeiro de 2012, firmou contrato particular de promessa de compra e 

venda de fração ideal de imóvel com a requerida, referente à unidade 

autônoma nº 215 (apto. moorea máster andar), com área de 103m², pelo 

valor de R$ 54.900,12 (cinquenta e quatro mil novecentos reais e doze 

centavos). Aduz que o prazo de entrega estava previsto para a data de 

31 de dezembro de 2014, todavia, até a presente data não ocorreu de 

maneira formal. Informa que contatou a parte requerida inúmeras vezes a 

fim de obter informações a respeito do registro da incorporação definitiva 

e individualização da fração adquirida, todavia, foi informada da ausência 

de conclusão por falta de documentos não entregues pela requerida. 

Acrescenta que notificou extrajudicialmente a requerida, em razão da 

inadimplência contratual, para que seja realizado o registro definitivo da 

incorporação junto ao cartório de imóveis, a baixa da hipoteca, a 

individualização da fração da unidade autônoma, dentre outros. Afirma 

que diante da alteração unilateral do contrato, da ausência de previsão 

para a entrega da obra, ausência de individualização da fração ideal, 

pugna pela rescisão do negocio jurídico firmado. 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 realizou um 

negócio jurídico junto à requerida, todavia, diante da inadimplência 

contratual da mesma, requer a rescisão contratual, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de 

R$ 284.269,34 (duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e 

nove reais e trinta e quatro centavos), sejam suspensas as cobranças 

vencidas e vincendas referentes ao contrato em discussão nos autos, 

bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista o 

prazo previsto no negócio jurídico firmado entre as partes não foi 

cumprido (ID nº 15955766 e 15955770) bem como a alegação de 

inadimplemento contratual diante da ausência de individualização da 

fração ideal da unidade autônoma. Do mesmo modo, presente o perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que no mérito a 

parte autora pretende a rescisão contratual e a concessão da tutela de 

urgência visa garantir a restituição dos valores pagos pela parte autor. 

Todavia, além da restituição dos valores pagos, pretende a parte autora, 

em sede de tutela de urgência, para que seja depositada judicialmente a 

quantia referente à multa de cláusula penal contratual, multa prevista na lei 

nº 4.591/64, e os lucros cessantes. Em que pese às argumentações 

utilizadas pela parte autora, observa-se que os pedidos referentes ao 

depósito das multas e lucros cessantes não merecem acolhimento, uma 

vez que, nesse momento processual, não se vislumbra a responsabilidade 

da requerida a respeito dos valores. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia 

paga pelo autor, qual seja, R$ 54.900,12 (cinquenta e quatro mil 

novecentos reais e doze centavos), devidamente corrigidos; bem como 

suspenda qualquer cobrança referente ao contrato em discussão nos 

autos e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora no 

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 conciliação para o dia 11/02/2019, 

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). 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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1040361-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040361-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Cobrados Indevidamente e Danos Morais ajuizada por Everton Ferreira de 

Siqueira em desfavor de Oi Móvel S/A, com pedido de tutela de urgência, 

para que a requerida se abstenha de efetuar a cobrança das faturas do 

contrato, se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção 

ao crédito, referente às faturas com vencimento em 17 de outubro de 

2018 e 19 de novembro de 2018. Consta na inicial que, na data de 18 de 

fevereiro de 2018, o autor contratou com a requerida o “pacote oi total”, 

pelo valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa 

centavos) por mês. Aduz que no momento da instalação, foi informado de 

que devido a problemas na fiação da via pública, o telefone fixo não 

poderia ser instalado e, dois meses após a instalação, o serviço de 

internet passou a apresentar falhas. Informa que o serviço de telefonia 

fixa foi instalado somente na data de 10 de setembro de 2018. Relata que 

a falha na prestação do serviço de internet persistiu, razão pela qual, na 

data de 21 de setembro de 2018 o autor contatou a requerida e solicitou o 

cancelamento do contrato. Narra que foi surpreendido com a informação 

de que para efetivar a rescisão contratual seria necessário o pagamento 

de multa, bem como continuou a receber faturas em sua residência. 

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 contratou os serviços da requerida, todavia, diante da falha na 

prestação dos mesmos, solicitou a rescisão contratual, todavia, continua 

sendo cobrado pelos serviços mensalmente, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de 

efetuar a cobrança das faturas do contrato, se abstenha de incluir o nome 

do autor no cadastro de proteção ao crédito, referente às faturas com 

vencimento em 17 de outubro de 2018 e 19 de novembro de 2018. Em juízo 

de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a contratação dos 

serviços junto à requerida, os inúmeros protocolos de atendimento diante 

das falhas apresentadas, bem como as faturas emitidas após a solicitação 

de rescisão contratual. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez 

que o perigo de dano consiste no fato de continuidade das cobranças e 

possibilidade de negativação e restrição do crédito do autor. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a cobrança das faturas emitidas após a 

solicitação de rescisão contratual, bem como se abstenha de incluir o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, com relação às faturas 

vencidas nos meses de outubro e novembro do ano de 2018, 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 18/03/2019, 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, acostando 

aos autos 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. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041933-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VENANCIO SISTI LEITE (REQUERENTE)

WILLIAN ALMEIDA CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO ESTEVAN ROSA CALDAS (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA SILVA COUTO (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

ISABELLA DE OLIVEIRA BOM (REQUERENTE)

ISABELLA CHAVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DAIANA FIGUEIREDO GONCALVES (REQUERENTE)

RARIZE FERREIRA PONTE (REQUERENTE)

ROSIVANIA DE SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

FABIO CHRISTIAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

RODRIGO MARQUES CAMPELO (REQUERENTE)

GABRIEL JAIR DONIN KAPPES (REQUERENTE)

ALEXANDRE RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

SUSANNY ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041933-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Adicional c/c 

Reparação Civil por Dano Moral ajuizada por Alexandre Ribeiro Costa, 

Amanda Cristiny da Silva Alves, Ana Cláudia Silva Couto, Daiana 

Figueiredo Gonçalves, Fábio Christian de Carvalho, Gabriel Amaral de 

Figueiredo, Gabriel Jair Donin Kappes, Isabella Chaves dos Santos Silva, 

Isabella de Oliveira Bom, Leonardo Estevan Rosa Caldas, Mateus 

Venâncio Sisti Leite, Rarize Ferreira Ponte, Rodrigo Marques Campelo, 

Rosivânia de Sousa Carvalho, Suzanny Rocha Rodrigues e Willian Almeida 

Campos em desfavor de Centro Universitário de Várzea Grande/MT – 
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UNIVAG/MT (Instituição Educacional Matogrossense – IEAMT), com pedido 

de tutela de urgência, para que a requerida: 1) suspenda a cobrança dos 

boletos emitidos referentes a diferença entre o “teto máximo lançado com 

sobre preço no SisFIES”; 2) se abstenha de incluir o nome dos autores no 

cadastro de proteção ao crédito e, caso já tenha incluído, realize a 

exclusão do mesmo; 3) se abstenha de obstaculizar a rematrícula e o 

aditamento referente a semestralidade de 2019/01 e as demais e; 4) 

impedir que a requerida faça o lançamento da cobrança semestral acima 

do “teto máximo de financiamento autorizado pelo MEC no SisFIES”, no 

período de rematrícula e aditamento até a conclusão da graduação em 

andamento, sendo o teto no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil 

novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e qualquer 

cobrança acima do valor é indevida e vedada. Consta na inicial que os 

autores são alunos do 5º semestre do curso de medicina, na instituição de 

ensino requerida, sendo beneficiários de financiamento estudantil (FIES). 

Aduz que o Ministério da Educação possui um limite máximo de 

endividamento autorizado para quem formalizou seu contrato de 

financiamento até a semestralidade de 2016/02, no valor de R$ 42.983,70 

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), 

todavia, já no período mencionado, a parte requerida cobrava normalmente 

de seus alunos particulares o valor de R$ 50.280,00 (cinquenta mil 

duzentos e oitenta reais). Relata que todos os autores contrataram o 

financiamento estudantil no período de 2016/02, todavia, a requerida 

estaria efetuando cobranças acima do teto máximo permitido. Acrescenta 

que computam um acréscimo indevido, até a presente data, de R$ 

29.880,63 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e três 

centavos), bem como um boleto extra no valor de R$ 6.785,76 (seis mil 

setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Informa que 

o inadimplemento dos valores em aberto, ainda que indevidos, pode 

impedir o aditamento e rematrícula para a semestralidade de 2019/01. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: 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 que a requerida estaria 

realizando a cobrança de valores acima do teto máximo estabelecido pelo 

financiamento estudantil, o que julga ser indevido, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida: 1) suspenda 

a cobrança dos boletos emitidos referentes a diferença entre o “teto 

máximo lançado com sobre preço no SisFIES”; 2) se abstenha de incluir o 

nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito e, caso já tenha 

incluído, realize a exclusão do mesmo; 3) se abstenha de obstaculizar a 

rematrícula e o aditamento referente a semestralidade de 2019/01 e as 

demais e; 4) impedir que a requerida faça o lançamento da cobrança 

semestral acima do “teto máximo de financiamento autorizado pelo MEC no 

SisFIES”, no período de rematrícula e aditamento até a conclusão da 

graduação em andamento, sendo o teto no valor de R$ 42.983,70 

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) 

e qualquer cobrança acima do valor é indevida e vedada. Analisando 

detidamente os autos, em que pese os autores não possuírem 100% das 

mensalidades financiadas pelo FIES, as notórias discussões acerca da 

imposição de limite de financiamento estudantil podem gerar prejuízos tanto 

para as instituições de ensino superior quanto para os alunos. Desse 

modo, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora pode ser 

impedida de efetuar a sua rematrícula e aditamento de financiamento 

estudantil, referente à semestralidade de 2019/01. Contudo, com relação 

ao pedido de impedimento de que a requerida faça o lançamento de 

cobrança semestral acima do teto máximo de financiamento autorizado 

pelo MEC no SisFIES, no período de rematrícula e de aditamento até a 

conclusão da graduação, diante do poder geral de cautela desta 

magistrada e a fim de se evitar prejuízos futuros inclusive à autora, 

resguardando os seus direitos, entendo necessário o não acolhimento do 

pedido nesse momento processual, todavia, importante ressaltar a 

possibilidade de reanálise após a formação do contraditório. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, e determino que a 

requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com relação às 

semestralidades até 2018/02: a) suspenda a cobrança dos boletos 

emitidos referente a diferença entre o valor financiado e o remanescente; 

b) se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao 

crédito e, caso já tenha efetuado a inclusão, determino a imediata retirada, 

no prazo de 05 (cinco) dias e; c) que a requerida se abstenha de impedir a 

rematrícula e o aditamento referente a semestralidade de 2019/01, 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 19/03/2019, às 11:00 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). Desde já, autorizo os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição 

para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957129 Nr: 3617-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFO, ROSELY FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rodrigo brandão correa - OAB:, 

RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 
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Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996790 Nr: 22079-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN DAVID DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.132/139 referente ao pagamento voluntário 

da sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350322 Nr: 19719-32.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYENNE BALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUDIO COM. ATAC. PROD. DE INFORMATICA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRINE ELISA BOBATO 

SCHMITT - OAB:17.174 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da noticia de peça a ser juntada ao feito, devolvo os autos à 

Secretaria para as providências necessárias.

 Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957275 Nr: 3701-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON STEFFANE DA SILVA JACQUES

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 162, para fins de 

desentranhamento dos documentos, mediante a juntada de cópia nos 

autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007016 Nr: 26350-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO JOSE LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB/MT 9.457 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 47, para fins de 

desentranhamento dos documentos, mediante a juntada de cópia nos 

autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967665 Nr: 8083-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ARDENGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 483/485, informar a 

discordância acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração e 

aplicou multa.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão às fls. 455/457.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051824 Nr: 47346-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Considerando a decisão acostada às fls. 547/549, determino a suspensão 

do até o julgamento do agravo em recurso especial, perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007896 Nr: 26777-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.
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Considerando a decisão acostada às fls. 189/191, determino a suspensão 

do até o julgamento do agravo em recurso especial, perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004966 Nr: 25503-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SANTANA DE CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls 129/132. protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042321 Nr: 42651-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE SOUZA FILES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 118/122 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004595 Nr: 25358-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON DA CUNHA DOURADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 191/193 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121004 Nr: 19245-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CIRIO DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 122/123, uma vez que a 

decisão não foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim 

faço o cadastro dos patronos da requerida e encaminho a republicação 

para intimar a requerida nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Antonio Cirio da Silva em face de Energiza.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/01/2019 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e dos requeridos, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 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.

Por ocasião da audiência de instrução poderão ser requeridas e analisada 

a pertinência de outras provas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992786 Nr: 19782-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 55, para fins de 

desentranhamento dos documentos, mediante a juntada de cópia nos 

autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007011 Nr: 26347-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA JANUARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 140, para fins de 

desentranhamento dos documentos, mediante a juntada de cópia nos 

autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089737 Nr: 6073-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE VIEIRA NEOTTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 153.

Intime-se as partes para manifestarem-se requerendo o que entenderem 

de direito.

Após, voltem-me conclusos para saneamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007014 Nr: 26349-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL PLATINIR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB/MT 9.457 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 117.

Cumpra-se conforme determinado no acórdão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978857 Nr: 13486-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBILEI DOS SANTOS

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

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 124vº.

Intime-se as partes para manifestarem-se requerendo o que entenderem 

de direito.

Após, voltem-me conclusos para saneamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002452 Nr: 24459-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEDROSA DE OLIVEIRA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente decisão monocrática.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 67vº), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961277 Nr: 5349-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVAL BRAZ CAVALCANTE

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão.

Considerando o cumprimento da sentença, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição de fls. 

110/116, requerendo o que entender de direito, sob pena de anuência ou 

concordância tácita.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107353 Nr: 13544-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão.

Considerando o cumprimento da sentença, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição de fls. 

150/156, requerendo o que entender de direito, sob pena de anuência ou 

concordância tácita.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996399 Nr: 21827-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AUGUSTO DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A
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 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e com a finalidade de evitar futuras 

nulidades, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da concordância com os cálculos apresentados, 

informando o interesse no prosseguimento da impugnação ao cumprimento 

de sentença, bem como informar os dados bancários para o levantamento 

de valores remanescentes, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155155 Nr: 33972-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernades de Souza - 

OAB:5721, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B.De Oliveira Sodré 

Piona - OAB:13.333

 Vistos, etc.

Considerando a existência de multa aplicada no julgamento dos embargos 

de declaração, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de 

apurar o valor da penalidade.

Com a juntada dos cálculos, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093722 Nr: 7833-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc.

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

autos informando os dados bancários da autora ou do seu patrono para o 

levantamento dos valores.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001430 Nr: 24037-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a existência de multa aplicada no julgamento dos embargos 

de declaração, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de 

apurar o valor da penalidade.

Com a juntada dos cálculos, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350948 Nr: 19814-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, apensem-se os 

autos aos de nº 7094-68.2015.811.0041 (cód. 965304).

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350577 Nr: 19761-81.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOMES DA SILVA, JAQUELYNE DOS 

SANTOS MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA 

ALVES - OAB:22.036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1352771 Nr: 20048-44.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS, CELY FACHIM 

DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA ARAÚJO MOREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, apensem-se os 

autos aos de nº 18830-83.2015.811.0041 (cód. 990740).

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1353499 Nr: 20166-20.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA 

ALVES - OAB:22.036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 162 de 629



Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350139 Nr: 19686-42.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE MIRANDA, RIAINE MARIELA COENE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA 

ALVES - OAB:22.036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1350947 Nr: 19813-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, apensem-se os 

autos aos de nº 7095-53.2015.811.0041 (cód. 965306).

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 867052 Nr: 7219-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIN UESLEI DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÉLIA RIBEIRO PERON - 

OAB:11764

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1355195 Nr: 20426-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO CAPISTRANO DE PINHO, 

KARLOS LOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os autos aos de nº 12441-48.2016.8.11.0041 (cód. 

1104723).

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito.

Encaminhem-se os autos e os autos apensos ao meu substituto legal.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042816-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042816-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial da Fazenda Pública Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014522-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOGRADO VIERIA COMERCIOS E SERVIÇOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029417-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a expedição de novo mandado de citação, 

observando as formalidades legais. Designo a audiência de conciliação 

para o dia 18/03/2019, às 09:00 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, mantenho integralmente a 

decisão de Id nº 15361010. Aguarde-se a realização da audiência. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018622-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE RIBEIRO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018622-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada por João 

Arruda dos Santos em desfavor de Rayane Ribeiro Barbosa, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja habilitado nos autos nº 

12182-92.2012.811.0041, o crédito dos honorários advocatícios no valor 

de R$ 9.232,79 (nove mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e nove 
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centavos), expedindo-se ofício ao juízo da 4ª vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para que a mesma se abstenha de expedir 

RPV no valor de R$ 60.925,12 (sessenta mil novecentos e vinte e cinco 

reais e doze centavos), para que sejam descontados os valores dos 

honorários descritos. Consta na inicial que o autor foi contratado pela 

requerida para a prestação de serviços advocatícios, para o ajuizamento 

de demanda em face do Estado de Mato Grosso. Aduz que foi fixada a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários, sendo que 

a requerida deveria efetuar o pagamento de forma parcelada, na medida 

em que fosse recebendo o valor correspondente ao objeto da demanda 

ajuizada. Relata que a requerida se negou a efetuar o pagamento dos 

honorários pelos serviços prestados pelo autor. 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 305 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 305. 

A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide em seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Pugna a parte autora pela concessão da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para que seja habilitado 

nos autos nº 12182-92.2012.811.0041, o crédito dos honorários 

advocatícios no valor de R$ 9.232,79 (nove mil duzentos e trinta e dois 

reais e setenta e nove centavos), expedindo-se ofício ao juízo da 4ª vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para que a mesma se 

abstenha de expedir RPV no valor de R$ 60.925,12 (sessenta mil 

novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos), para que sejam 

descontados os valores dos honorários descritos. Em que pese o contrato 

de prestação de serviços firmado entre as partes, conforme Id nº 

13900908 e 13900926, verifica-se que a requerida constituiu outro 

patrono nos autos nº 12182-92.2012.8.11.0041, conforme documento de 

Id nº 130900955, não restando comprovado, nesse momento processual, 

a efetiva prestação de serviços pelo autor, sendo necessário o 

contraditório para a sua melhor elucidação. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela vindicada. Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

emendar a inicial, formulando o pedido principal, nos termos do art. 308 e 

310, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1028316-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA COSTA ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS (RÉU)

CIRO JOSE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028316-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação de Id nº 16629823, defiro o pedido e 

determino a expedição de mandado de desocupação coercitiva, para que 

seja cumprido de maneira imediata e com reforço policial, a fim de que 

possa ser efetivada a medida. Aguarde-se o integral cumprimento dos 

demais termos da decisão de ID nº 15031769. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042138-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042138-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais ajuizada por Vicencia Francisca da Silva em desfavor 

de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, especificando 

quais as faturas contestadas que se pretende a readequação, bem como 

comprovar a suspensão do fornecimento dos serviços, sob pena de 

indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039920-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA SANTANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGYA CRISTINA DE SOUZA SANTOS OAB - MT17284/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039920-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Robson de Souza Santana Filho e Marielle 

Jeani Prasnievski da Silva em desfavor de MRV Prime Incorporações SPE 

Ltda.. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostar aos autos o contrato de compra e venda do bem 

em discussão nos autos, 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, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042871-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria das Graças Bernardes da Silva (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV Financeira S/A CEI (REQUERIDO)

Chefe do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - 

DETRAN/MT (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042871-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042703-90.2018.8.11.0041

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:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042703-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A 

em desfavor de Cleverson Campos Conto. É notório que com a criação 

das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas 

especializadas são as competentes para processar e julgar as demandas 

que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de 

duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o 

provimento nº 004/2008/CM e tendo em vista que é de competência 

exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

de natureza bancária, declino da competência e determino a redistribuição 

deste processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012184-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (RÉU)

JOSE ALEXANDRE MEDEIROS CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012184-69.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da afirmação do Sr. Oficial de Justiça (ID nº 16637400) de que o 

imóvel foi abandonado pelo requerido, defiro pedido de imissão de posse 

feito pelo autor, de acordo com o art. 66, da Lei nº 8.245/91. Expeça-se 

MANDADO DE VERIFICAÇÃO, IMISSÃO DE POSSE E REMOÇÃO DOS BENS 

que se encontrarem no imóvel locado, fazendo-se o inventário dos 

referidos bens, devendo a parte autora acondiciona-los/guarda-los em 

local apropriado. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo 

para a apresentação de contestação. Após, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042967-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES PEDROSO SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042967-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por 

James Pedroso Salomão em desfavor de Instituto de Assistência à Saúde 

dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE. De acordo com a 

distribuição de competências fixada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso é competente para o processamento e julgamento do 

presente feito a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO 

COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JULGAMENTO DE UM DOS FEITOS JÁ EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM 

RAZÃO DA PESSOA – ESTADO NO POLO PASSIVO DE AMBAS AS 

AÇÕES – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Figurando no polo passivo o Estado, a competência é 

absoluta em razão da pessoa. Conflito de competência julgado 

improcedente. (CC 151727/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) Isto posto, por se tratar de 

pedido baseado em interesse da fazenda pública estadual, declino da 

competência para o processamento e julgamento do feito e determino sua 

remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018192-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(AUTOR(A))

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA (RÉU)

VLADIMIR JOSUE ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018192-62.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Brookfield Centro-Oeste 

Empreendimentos Imobiliários S/A e MB Engenharia SPE 039 S/A em 

desfavor de Vladimir Josue Rosa e Fátima Aparecida Souza Barbosa 

Rosa. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 12:30 

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 
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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: 1012473-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

MARA LIGIA DE OLIVEIRA OAB - MT23655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DUTRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012473-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio ajuizada por Andréia Luz 

Lopes em desfavor de Adriano Dutra Lopes. Determinada a intimação da 

parte autora para comprovar sua hipossuficiência financeira, a mesma 

acostou aos autos os documentos nos Ids nº 14470510, 14470514 e 

14470519. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual 

sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: 

“2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação 

superficial sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, 

se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e em consulta aos portais de transparência, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034379-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 1034379-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho o aditamento de Id nº 16632933. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa, bem como comprovar 

o recolhimento da diferença das custas processuais. Com o cumprimento 

da determinação, certifique-se e aguarde-se a realização da audiência 

designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043202-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE WESLEY DE ABREU (EXEQUENTE)

ADNAN ABDEL KADER SALEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADNAN ABDEL KADER SALEM OAB - SP180675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043202-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que o art. 516, II, do Código de Processo Civil preceitua que 

o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a 

causa no primeiro grau de jurisdição declino da competência para 

processar e julgar o presente feito. Isto posto, determino a imediata 

remessa destes autos para a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

procedendo-se as anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043175-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTSUL CONSTRUÇÕES (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 1043175-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043095-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DE WERNECK FARAGE OAB - DF16034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA GHISI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043095-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042988-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 1042988-83.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por DDMIX Controle de Pragas e 

Serviços Ltda. – ME em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

de conciliação para o dia 19/03/2019, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042779-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 1042779-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Maicon Gonçalves Cavalcante em desfavor de Banco 

Bradesco S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

de conciliação para o dia 19/03/2019, às 09:30 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). 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042524-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042524-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos causados por 

Acidente de Veículo ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais S/A em desfavor de Eduardo dos Santos Silveira. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 10:00 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042394-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS DE CAMARGO SILVA E TEODORO OAB - SP148449 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042394-69.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por André 

Ribeiro Vilela em desfavor de Ademir Augusto de Freitas Júnior. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040763-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040763-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PACE 

Participação e Intermediação de Negócios Ltda. em desfavor de 

Agropecuária Novo Milênio Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), 

efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento 

integral do débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no 

prazo para embargos, se os executados reconhecerem a dívida 

exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante parcelar em 

até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento 

ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do 

CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040761-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040761-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PACE 

Participação e Intermediação de Negócios Ltda. em desfavor de Usina 

Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), 

efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento 

integral do débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no 

prazo para embargos, se os executados reconhecerem a dívida 

exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante parcelar em 

até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento 

ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do 

CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 
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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: 1043029-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA POLASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043029-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade de 

Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Regina Maria Polastro Alves em desfavor de Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar 

aos autos a carteira do plano de saúde, o demonstrativo das 

mensalidades contestadas, os boletos a partir de setembro/2018, 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, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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 1041933-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Adicional c/c 

Reparação Civil por Dano Moral ajuizada por Alexandre Ribeiro Costa, 

Amanda Cristiny da Silva Alves, Ana Cláudia Silva Couto, Daiana 

Figueiredo Gonçalves, Fábio Christian de Carvalho, Gabriel Amaral de 

Figueiredo, Gabriel Jair Donin Kappes, Isabella Chaves dos Santos Silva, 

Isabella de Oliveira Bom, Leonardo Estevan Rosa Caldas, Mateus 

Venâncio Sisti Leite, Rarize Ferreira Ponte, Rodrigo Marques Campelo, 

Rosivânia de Sousa Carvalho, Suzanny Rocha Rodrigues e Willian Almeida 

Campos em desfavor de Centro Universitário de Várzea Grande/MT – 

UNIVAG/MT (Instituição Educacional Matogrossense – IEAMT), com pedido 

de tutela de urgência, para que a requerida: 1) suspenda a cobrança dos 

boletos emitidos referentes a diferença entre o “teto máximo lançado com 

sobre preço no SisFIES”; 2) se abstenha de incluir o nome dos autores no 

cadastro de proteção ao crédito e, caso já tenha incluído, realize a 

exclusão do mesmo; 3) se abstenha de obstaculizar a rematrícula e o 

aditamento referente a semestralidade de 2019/01 e as demais e; 4) 

impedir que a requerida faça o lançamento da cobrança semestral acima 

do “teto máximo de financiamento autorizado pelo MEC no SisFIES”, no 

período de rematrícula e aditamento até a conclusão da graduação em 

andamento, sendo o teto no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil 

novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e qualquer 

cobrança acima do valor é indevida e vedada. Consta na inicial que os 

autores são alunos do 5º semestre do curso de medicina, na instituição de 

ensino requerida, sendo beneficiários de financiamento estudantil (FIES). 

Aduz que o Ministério da Educação possui um limite máximo de 

endividamento autorizado para quem formalizou seu contrato de 

financiamento até a semestralidade de 2016/02, no valor de R$ 42.983,70 

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), 

todavia, já no período mencionado, a parte requerida cobrava normalmente 

de seus alunos particulares o valor de R$ 50.280,00 (cinquenta mil 

duzentos e oitenta reais). Relata que todos os autores contrataram o 

financiamento estudantil no período de 2016/02, todavia, a requerida 

estaria efetuando cobranças acima do teto máximo permitido. Acrescenta 

que computam um acréscimo indevido, até a presente data, de R$ 

29.880,63 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e três 

centavos), bem como um boleto extra no valor de R$ 6.785,76 (seis mil 

setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Informa que 

o inadimplemento dos valores em aberto, ainda que indevidos, pode 

impedir o aditamento e rematrícula para a semestralidade de 2019/01. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: 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 que a requerida estaria 

realizando a cobrança de valores acima do teto máximo estabelecido pelo 

financiamento estudantil, o que julga ser indevido, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida: 1) suspenda 

a cobrança dos boletos emitidos referentes a diferença entre o “teto 

máximo lançado com sobre preço no SisFIES”; 2) se abstenha de incluir o 

nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito e, caso já tenha 

incluído, realize a exclusão do mesmo; 3) se abstenha de obstaculizar a 

rematrícula e o aditamento referente a semestralidade de 2019/01 e as 

demais e; 4) impedir que a requerida faça o lançamento da cobrança 

semestral acima do “teto máximo de financiamento autorizado pelo MEC no 

SisFIES”, no período de rematrícula e aditamento até a conclusão da 

graduação em andamento, sendo o teto no valor de R$ 42.983,70 

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) 

e qualquer cobrança acima do valor é indevida e vedada. Analisando 

detidamente os autos, em que pese os autores não possuírem 100% das 

mensalidades financiadas pelo FIES, as notórias discussões acerca da 
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imposição de limite de financiamento estudantil podem gerar prejuízos tanto 

para as instituições de ensino superior quanto para os alunos. Desse 

modo, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora pode ser 

impedida de efetuar a sua rematrícula e aditamento de financiamento 

estudantil, referente à semestralidade de 2019/01. Contudo, com relação 

ao pedido de impedimento de que a requerida faça o lançamento de 

cobrança semestral acima do teto máximo de financiamento autorizado 

pelo MEC no SisFIES, no período de rematrícula e de aditamento até a 

conclusão da graduação, diante do poder geral de cautela desta 

magistrada e a fim de se evitar prejuízos futuros inclusive à autora, 

resguardando os seus direitos, entendo necessário o não acolhimento do 

pedido nesse momento processual, todavia, importante ressaltar a 

possibilidade de reanálise após a formação do contraditório. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, e determino que a 

requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com relação às 

semestralidades até 2018/02: a) suspenda a cobrança dos boletos 

emitidos referente a diferença entre o valor financiado e o remanescente; 

b) se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao 

crédito e, caso já tenha efetuado a inclusão, determino a imediata retirada, 

no prazo de 05 (cinco) dias e; c) que a requerida se abstenha de impedir a 

rematrícula e o aditamento referente a semestralidade de 2019/01, 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 19/03/2019, às 11:00 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). Desde já, autorizo os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição 

para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015273-37.2016.8.11.0041
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FABIO 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:

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 1015273-37.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabio Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 05/07/2014, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

1984274 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 1984274. 

Pela decisão (ID – 2603056), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 4593065), requerendo a 

habilitação nos autos. Na contestação (ID- 4593170), 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, da 

ausência de documentos essências à regulação, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 4636045), reiterando os termos 

da exordial. Conforme (ID – 1496799) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. No despacho (ID – 15686803) foram intimadas as partes para 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

15825377 e 16003105) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fabio Batista da Silva 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 lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da ausência de documentos 

essências à regulação, 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 
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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. Ainda, em sede 

de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in 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. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

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 superior direito”. 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 05/07/2014, 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 membro superior direito, 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 no membro superior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Fabio Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(05/07/2014) 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 Processo nº 1015966-21.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jubson Da Cruz em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 27/09/2013, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

2775646 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 2775646. 

Pela decisão (ID – 3245069), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 4688565), requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme (ID – 4767984) foi realizada a audiência 

de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 4818625), alega à requerida a preliminar da 

alteração do polo passivo da lide. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 14044892), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15114377) foram intimadas as partes para manifestarem-se a respeito do 

laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 15239335 e 15259984) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jubson da Cruz 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 lide. 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. 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$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte 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 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 27/09/2013, 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 membro inferior esquerdo, 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. 
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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 no membro inferior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Jubson Da Cruz em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (27/09/2013) 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 Processo nº 1015635-39.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Keyth Costa Silva Cavalcante em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/08/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 2181128 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

2181128. Pela decisão (ID – 2603641), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 4690821), 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme (ID – 4693763) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 48879525), alega à 

requerida a preliminar da ausência de entrega de documentação, da 

alteração do polo passivo da lide da ausência de requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 5919832), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 14838971) foram intimadas as partes para 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

14893280 e 15013924) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Keyth Costa Silva Cavalcante 

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 da lide da 

ausência de requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. 

REJEITO ausência de comprovação de entrega de documentação, porque 

estão juntados Id. 2181128. 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 
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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 leve (25%) em membro superior 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 01/08/2016, 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 membro superior esquerdo, 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 no membro superior esquerdo, 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 Keyth Costa Silva Cavalcante 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 incompleta no membro superior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/08/2016) 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: 1017196-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIZ DA CUNHA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1017196-98.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronaldo Luiz da Cunha em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/08/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 3129141 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

3129141. Pela decisão (ID –3246140), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (ID – 4694084) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 4835571), alega à requerida a preliminar da 

alteração do polo passivo da lide, carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio da causalidade e a sucumbência autoral. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 5510360), reiterando os termos da exordial. 

No despacho (ID – 12583919) foi intimada parte requerida para manifestar 

a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 5510452 e 

12879107) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ronaldo Luiz da Cunha 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 lide, 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 
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e a sucumbência autoral. 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 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte 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 pé direito”. 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 04/08/2016, 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 pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta 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 no pé direito, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta 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 

Ronaldo Luiz da Cunha 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 parcial incompleta no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/08/2016) 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 
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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: 1022128-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE LEITE DOS SANTOS (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:

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 Processo nº 1022128-32.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Roselene Leite 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 24/08/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 4322423 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

4322423. Pela decisão (ID – 4454953), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 4919755), 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme (ID – 4940917) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 55368690), alega à 

requerida a preliminar da ausência de entrega de documentação, da 

alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 666754), reiterando os termos da 

exordial. No despacho (ID – 15096422) foram intimadas as partes para 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

15334485 e 15239857) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Roselene Leite 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 da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. REJEITO ausência de comprovação de 

entrega de documentação, porque estão juntados Id. 4322423. 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. 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$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte 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 a 

periciada apresenta “incapacidade física como intensa (75%) em membro 

superior direito”. 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 
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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 24/08/2016, 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 membro superior direito, 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 no membro superior direito, em um grau 

de 75% (setenta 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 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 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 

Roselene Leite dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro superior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (24/08/2016) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1015253-46.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wellerson Junio Da Cruz Padilha em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/07/2015, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 1983754 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 1983754. Pela decisão (ID – 2602766), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 

4604767), requerendo a habilitação nos autos. Conforme (ID – 4696539) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4604778), 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. A parte autora impugnou a contestação (ID – 4635913), 

reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 7313236) foi intimada 

a parte requerida para manifestar a respeito do laudo pericial. 

Manifestação das partes (ID- 5526142 e 12031075) com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Wellerson Junio Da Cruz Padilha 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 lide, 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 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 
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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. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 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 superior direito”. 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 27/07/2015, 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 membro superior direito, 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 no membro superior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Wellerson Junio Da Cruz Padilha em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/07/2015) 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: 1009176-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS (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:

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 Processo nº 1009176-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João de Jesus em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 01/04/2015, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

5757806 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 5757806. 
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Pela decisão (ID – 5854241), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 8882122), requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme (ID – 9251729) foi realizada a audiência 

de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 9251724), alega à requerida a preliminar da 

ausência de entrega de documentação, da alteração do polo passivo da 

lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11403806), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15593376) foram intimadas as partes para manifestarem-se a respeito do 

laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 16285984 e 15687323) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por João de Jesus 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 da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. REJEITO ausência de 

comprovação de entrega de documentação, porque estão juntados Id. 

5757809. 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 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 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 leve (25%) 

em membro superior direito”. 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 01//04/2015, 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 membro superior direito, 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 no membro superior direito, 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 
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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 João de Jesus 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 incompleta no membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (01/04/2015) 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: 1017211-67.2016.8.11.0041
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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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1017211-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Luciane Rodrigues Queiroz Dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 23/06/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 3203876 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 3203876. Pela decisão (ID – 3249121), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 5842471) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 5080830), alega à requerida 

a preliminar da alteração do polo passivo da lide, de carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo 

fazendo menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

ainda e da juntada de comprovante de residência em nome do autor para 

fixação do foro, da ausência de documentos essenciais a regulação do 

sinistro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 6045680), reiterando 

os termos da exordial. No despacho (ID – 14839609) foram intimadas as 

partes para manifestarem-se a respeito do laudo pericial. Manifestação 

(ID- 14896293) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por Luciane Rodrigues Queiroz Dos Santos 

em face de Porto Seguro Companhia 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 lide, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo fazendo 

menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral, ainda e da 

juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro, da ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro. 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. 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. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 
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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. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. 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$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, 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 superior esquerdo e intensa (75%) e 

membro inferior direito”. 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 23/06/2016, 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 em membro superior esquerdo e membro inferior 

direito, 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 de grau 

intenso em membro inferior direito, em um grau de 75% (setenta e cinco 

por cento) e, médio no membro superior esquerdo, em um grau de 50% 

(cinquenta 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 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze 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 de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Luciane Rodrigues Queiroz Dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente e membro inferior direito e superior esquerdo 

corrigido monetariamente data do sinistro (23/06/2016) 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. 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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Processo Número: 1019677-97.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1019677-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 
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por Amarildo Petini Benelli em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 18/03/2017, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

8264959 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 quatrocentos e quarenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 8264897. Pela decisão (ID – 8304234), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 10489850) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10493882), alega à 

requerida a preliminar da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, da alteração do polo 

passivo da lide, da juntada de comprovante de residência em nome do 

autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

10546382), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15056489) foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do 

laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 10546449 e 16568554) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Amarildo Petini Benelli 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, da alteração do polo 

passivo da lide, da juntada de comprovante de residência em nome do 

autor para fixação do foro. 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. 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. 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 parte 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 intenso (75%) em ombro direito”. 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 18/03/2017 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 do ombro direito, 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. 
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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 no ombro direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (vinte 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 Amarildo Petini Benelli em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

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 incompleta no ombro direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (18/03/2017) 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
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1004783-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Anderson Jonhny Da Silva Martins em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/12/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 4902828 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 – 4502699. Pela decisão (ID – 4973514), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –6689647), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 8673649) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

8737704), 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. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11035655), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15113330) foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do 

laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 8712858 e 15783897) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Anderson Jonhny Da Silva Martins 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 lide, 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 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. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 
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de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). A 

parte 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”. 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 19/12/2016, 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 do membro inferior direito, 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 no membro inferior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Anderson Jonhny Da Silva Martins em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (19/12/2016) 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: 1038729-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1038729-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Rodrigues de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 21/09/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 11257367 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 – 11257354. Pela decisão (ID – 11285345), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –11816983), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 12362204) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

11817010), 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, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 12455208), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 15652251) foi intimada a parte requerida para manifestar a 

respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 12383444 e 

16059651) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Rodrigues de Oliveira em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 
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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 lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, 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. 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 parte 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”. 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 21/09/2017, 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 do membro inferior direito, 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 no membro inferior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 
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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 

José Rodrigues de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(21/09/2017) 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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Processo Número: 1025132-43.2017.8.11.0041
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(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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1025132-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jonathan Soares dos Santos em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/06/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 9444984 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 – 9444748. Pela decisão (ID – 9812318), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –11034663), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 11166607) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

11034674), alega à requerida a preliminar da retificação do polo passivo 

da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência 

em nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11332731), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 15672370) foi intimada a parte requerida para manifestar a 

respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 11237231 e 

16096856) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jonathan Soares dos Santos em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 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 retificação do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 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. 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 parte 

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 superior 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 
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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 27/06/2017, 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 do membro superior esquerdo, 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 no membro superior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Jonathan Soares dos Santos em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/06/2017) 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: 1024387-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYSSON ASSIS DA COSTA (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 Processo nº 1024387-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claysson Assis da Costa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 9338627 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 – 9338319. Pela decisão (ID – 9340462), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –10773894), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 11147251) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, ante a ausência da parte autora. Na contestação (ID- 

11139661), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 11327692), reiterando os termos da 

exordial. No decisão (ID – 14965718) o feito foi saneado e designada 

pericia médica. O laudo pericial foi juntado aos autos (Id. 15945432). 

Manifestação (ID- 16090109) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Claysson Assis 

da Costa em face de Porto Seguro Companhia 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. 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 parte 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 atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em mão direita”. 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 
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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 07/06/2017, 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 direita, 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 direita, 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 Claysson Assis da 

Costa em face de Porto Seguro Companhia 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 incompleta na 

mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro (07/06/2017) 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: 1008973-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SANTOS AGUIAR (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:

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 Processo nº 1008973-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claudiney Santos Aguiar em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/12/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 5608615 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 quatrocentos e quarenta reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 5608589. Pela decisão (ID – 5608729), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID –9185364) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9480870), 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. A 

parte autora não impugnou (ID – 13093065). No despacho (ID – 15207254) 

foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do laudo pericial. 

Manifestação das partes (ID- 9390241 e 15563865) com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Claudiney Santos Aguiar 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 lide, 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 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 
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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. 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 

parte 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 

intenso (75%) em ombro 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 27/12/2016devem 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 ombro esquerdo, 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 invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (vinte 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 Claudiney Santos Aguiar em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de 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 incompleta no ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/12/2016) 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 GABINETE Processo nº 
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1008973-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Claudiney Santos Aguiar em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/12/2016, conforme 

boletim de ocorrência anexado ID – 5608615 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 

quatrocentos e quarenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos anexados ID – 5608589. Pela decisão (ID – 

5608729), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID 

–9185364) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

9480870), 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. A parte autora não impugnou (ID – 13093065). 

No despacho (ID – 15207254) foi intimada a parte requerida para 

manifestar a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

9390241 e 15563865) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Claudiney Santos Aguiar 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 lide, 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 

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. 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 parte 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 intenso (75%) em ombro 

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 27/12/2016 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 do ombro esquerdo, 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, 
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a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (vinte 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 Claudiney Santos Aguiar em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de 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 incompleta no ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/12/2016) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1015432-77.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Develson Galvão da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/05/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 1999260 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 – 1999233. Pela decisão (ID – 2603339), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 

4688468), requerendo a habilitação nos autos. Conforme (ID – 4694941) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4821423), 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, ausência de entrega de documentação. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 7251726), reiterando os termos da exordial. 

No despacho (ID – 15104030) foi intimada a requerida para manifestar a 

respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 4820153 e 

15351737) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Develson Galvão da Silva 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 lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, ausência de entrega de documentação. 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. 1999256. 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 parte 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 a 

periciada apresenta “incapacidade física como intensa (75%) em membro 
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inferior direito”. 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 01/05/2016, 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 membro inferior direito, 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 no membro inferior direito, em um grau 

de 75% (setenta 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 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 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 

Develson Galvão da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/05/2016) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1018294-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gleice Loyola Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/07/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 8112997 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 – 8112919. Pela decisão (ID – 8113263), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

10436546) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

10444395), 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. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

10546610), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 

15050419) foi intimada a requerida para manifestar a respeito do laudo 

pericial. Manifestação das partes (ID- 10546681 e 16568744) com relação 

ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gleice Loyola Cardoso 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 lide, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 192 de 629



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. 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 

parte 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 a periciada apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) em membro superior direito”. 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 23/07/2016, 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 membro superior direito, 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 no membro superior direito, em um grau 

de 75% (setenta 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 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 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 

Gleice Loyola Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/07/2016) 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 
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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: 1015009-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE DA CONCEICAO SIGARINI (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1015009-20.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joyce da Conceição Sigarini em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/07/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 1964913 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 duzentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 1964891. Pela decisão (ID – 2524624), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID –4656626) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4796408), alega à requerida 

a preliminar da alteração do polo passivo da lide, da ausência de 

pressuposto processual – menor relativamente incapaz, ausência de 

assinatura, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e a sucumbência autoral, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro, da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 9967046 e 16433389), reiterando os termos da exordial, 

bem como juntou procuração. Manifestação (ID- 4533698) com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joyce da Conceição Sigarini 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 lide, da ausência de 

pressuposto processual – menor relativamente incapaz, ausência de 

assinatura, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e a sucumbência autoral, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro, da ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. 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. Ainda, REJEITO 

a preliminar de ausência de pressuposto processual – menor 

relativamente incapaz menor relativamente incapaz, porque está juntada a 

procuração Id. 16433389. 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. Ainda, REJEITO a preliminar da ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados Id. 1964908. 

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 parte 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 intenso (75%) em ombro 

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 
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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 01/07/2016 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 ombro esquerdo, 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 invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (vinte 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 Joyce da Conceição Sigarini em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de 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 incompleta no ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (01/07/2016) 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
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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:

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

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1017624-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Laion Rodrigues Dias de Moraes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/03/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 8023589 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 – 8023498. Pela decisão (ID – 8044237), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID – 10396420), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 10459008) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

10632349), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

lide, da ausência de comprovação de entrega de documentação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência de laudo do IML, da 

irregularidade da representação processual. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11716074), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 15592866) foi intimada a parte requerida para manifestar a 

respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 10547081 e 

16444461) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Laion Rodrigues Dias de Moraes 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 lide, da ausência de comprovação de entrega de 

documentação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da ausência de laudo do IML, da 

irregularidade da representação processual. 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 
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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 ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados Id. 8023609. 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. REJEITO a preliminar de assinaturas divergente, 

tendo em vista que a presente via é inadequada para se discutir a questão 

levantada, sendo certo que seria necessário um instauração de incidente. 

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 parte 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 a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (25%) em membro 

inferior 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 19/03/2017, 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 do membro inferior esquerdo, 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 no membro inferior esquerdo, 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 Laion Rodrigues Dias de Moraes 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 incompleta no membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/03/2017) 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 
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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: 1004329-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE BRITO ARRUDA (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 Processo nº 1004329-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcio José Brito Arruda em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 03/06/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 4875479 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 – 4875430. Pela decisão (ID – 4972785, foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –6687977), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 8678162) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

6782916), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da ausência de entrega de documentação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

8226623), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 15118543) 

foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do laudo pericial 

Manifestação das partes (ID- 8710741, 15755766 com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Marcio José Brito Arruda em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT. 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 ação, da 

ausência de entrega de documentação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir. 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 ausência 

de comprovação de entrega de documentação, porque estão juntados Id. 

4875480. 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 parte 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 atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 197 de 629



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 03/06/2016, 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 da mão esquerda, 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 50% 

(cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Marcio José Brito Arruda em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta na mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(03/06/2016) 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. 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: 1019082-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO LIMA DE 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:

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 Processo nº 1019082-98.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Romualdo Lima de Oliveira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/03/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 8195181 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 – 8195103. Pela decisão (ID – 8300852), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

10521080) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

10503856), 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. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 10589181), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 15589532) foram intimadas as partes para 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

10567744 e 16289426) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Romualdo Lima de Oliveira em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 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, da não comprovação do pedido 

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. REJEITO 

ausência de comprovação de entrega de documentação, porque estão 

juntados Id. 8195217 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 parte 

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 

leve (25%) em membro inferior direito”. 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 
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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 do membro inferior direito, 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 no membro inferior direito, 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 Romualdo Lima de Oliveira em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 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 incompleta no membro inferior direito, 

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: 1003975-14.2017.8.11.0041
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SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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 Processo nº 1003975-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thiago José da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 20/11/2016, conforme boletim de ocorrência anexado ID – 

4851015 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 – 4850994. 

Pela decisão (ID – 4971472), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Conforme (ID – 8326968) foi realizada a audiência de conciliação, 

porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID- 6782776), 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, da não comprovação do 

pedido administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

8342865), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 12771368) 

foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do laudo pericial. 

Manifestação das partes (ID- 8712784 e 12996761) com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Thiago José da Silva 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 lide, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

não comprovação do pedido 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 

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 
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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. 4851017. 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 parte 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 intenso (75%) em ombro 

direito”. 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 20/11/2016 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 ombro direito, 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 invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (vinte 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 Thiago José da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

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 incompleta no ombro direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (20/11/2016) 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: 1002819-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MAGALHAES SENE (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1002819-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sandro Magalhaes Sene em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 29/07/2015, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 4749894 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 – 4749817 Pela decisão (ID– 4963358), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 8448713) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 6665326, alega à requerida 

a preliminar da alteração do polo passivo da lide, fatos narrados não 

decorrem logicamente dos fatos, da carência da ação pela satisfação da 

indenização na esfera administrativa. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 8226505), reiterando os termos da exordial. No 

despacho (ID – 12727252) foi intimada parte requerida para manifestar a 

respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 8710076 e 

13013507) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Sandro Magalhaes Sene 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 lide, 

fatos narrados não decorrem logicamente dos fatos, da carência da ação 

pela satisfação da indenização na esfera administrativa. 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 carência da 

ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque já 

houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis 

que mesmo requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia 

Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do valor pago 

pela requerida. Dessa forma 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 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 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 parte 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 (75%) em pé 

direito”. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 201 de 629



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 29/07/2015, 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 pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta 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 no pé direito, em um grau de 75% 

(setenta 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 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), (Id.13013511), resta um 

saldo a receber equivalente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 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 

Sandro Magalhaes Sene em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta no pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/07/2015) 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 Processo nº 1013767-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Silvana Aparecida da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/01/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID –6782229 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 – 6781891. Pela decisão (ID – 7295058, foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –9308938), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 9601969) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

9928319), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da ausência de entrega de documentação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11561429), reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes (ID- 

9704187, 9988579 com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Silvana Aparecida da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia 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 ação, da ausência de entrega de documentação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir. 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 
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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 ausência de comprovação 

de entrega de documentação, porque estão juntados Id. 6782261. 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 

parte 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 atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) 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 24/01/2017, 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 esquerda, 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 50% 

(cinquenta 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), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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 

Silvana Aparecida da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta na mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(24/01/2017) 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 Processo nº 1003142-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wenner Guibison Venancio dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 08/10/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 4782022 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 – 4781777. Pela decisão (ID – 4965097), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 
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requerida (ID –6131543), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 8308869) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

11139661), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir da não 

comprovação do pedido administrativo e sua recusa. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 8783691), reiterando os termos da exordial. 

No despacho (ID – 12726900) foi intimada a parte requerida para 

manifestar a respeito do laudo pericial. Manifestação das partes (ID- 

8709314 e 13001119) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wenner Guibison Venancio dos 

Santos em face de Porto Seguro Companhia 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 lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da não comprovação do pedido administrativo e sua 

recusa. 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. 4782018. 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 parte 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 atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em mão direita”. 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 08/10/2016, 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 da mão direita, 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 direita, 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 
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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 Wenner Guibison 

Venancio dos Santos em face de Porto Seguro Companhia 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 incompleta na mão direita, corrigido monetariamente 

data do sinistro (08/10/2016) 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: 1006477-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FILLIPHY COELHO E CONCEICAO (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1006477-23.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wesley Filliphy Coelho e Conceição em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 19/07/2015, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 5033746 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 – 5033700 Pela decisão (ID – 5035499), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 9151628) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9261437), alega à 

requerida a preliminar da retificação da autuação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

9391597), reiterando os termos da exordial. No despacho (ID – 14687284) 

foi intimada a parte requerida para manifestar a respeito do laudo pericial 

Manifestação das partes (ID- 9357830 e 15061788) com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Wesley Filliphy Coelho e Conceição em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. 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 retificação da autuação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral. 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. 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 parte 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 ombro 

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 
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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 19/07/2015 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 ombro esquerdo, 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 invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta 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$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 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 

Wesley Filliphy Coelho e Conceição em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta no ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (19/07/2015) 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: 1034142-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PINTO DE ARRUDA (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:

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 Processo nº 1034142-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wilian Pinto de Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/08/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado Id. 10611792, 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 – 10611760 Pela decisão (ID – 10905078), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

11893962) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

11962694), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da ausência de comprovação de entrega de documentação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência de laudo do IML. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 12104030), reiterando os termos da 

exordial. No despacho (ID – 15683445) foi intimada a parte requerida para 

manifestar a respeito do laudo pericial. Manifestação (ID- 12037943) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Wilian Pinto de Arruda em face de Porto Seguro Companhia 

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 ação, da 

ausência de comprovação de entrega de documentação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência de laudo do IML. Em relação a preliminar de 

alteração 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. 
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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 ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados Id. 10611801. 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$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). A parte 

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 

residual (10%) em estrutura crânio facial e intensa (75%) em membro 

inferior direito”. 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 24/08/2017 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 membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e a lesão em estrutura crânio facial, 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 no membro inferior direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento) e, residual em estrutura crânio facial em um 

grau de 10% (dez 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 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 10% (dez 

por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete 

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 Wilian Pinto de Arruda em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta em membro inferior direito 

e em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro 
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(24/08/2017) 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: 1033884-04.2017.8.11.0041
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JUVENIL SILVA DA SILVA (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:

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 Processo nº 1033884-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juvenil Silva da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 25/05/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 10564752 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 – 10564709. Pela decisão (ID – 10903052, foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte 

requerida (ID –11459241), requerendo a habilitação nos autos. Conforme 

(ID – 11504837) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

11756659), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da ausência de entrega de documentação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, da ausência do laudo do IML. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 14691725), reiterando os termos da 

exordial. No despacho (ID – 15988028) foi intimada a parte requerida para 

manifestar a respeito do laudo pericial Manifestação das partes (ID- 

11621964, 16338756 com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Juvenil Silva da Silva em face 

de Porto Seguro Companhia 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 ação, da ausência de entrega de documentação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, da ausência do laudo do 

IML. 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 ausência 

de comprovação de entrega de documentação, porque estão juntados Id. 

10564764. 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$ 37.440,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e quarenta reais). A parte 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 atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como 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. 
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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 25/05/2017, 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 esquerda, 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 Juvenil Silva da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia 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 incompleta na mão esquerda, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/05/2017) 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

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012612-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o endereço para o cumprimento da diligência (Id. 

16046252), uma vez que realizou o pagamento sem indicar o referido 

endereço. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini 

Kozan Gestor Judiciário em Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

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:

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

uma vez que o valor da guia apresentada no ID 16214681 (Bairros Centro, 

Coxipó do Ouro e Jardim Independência - Zonas 01, 03 e 02) não condiz 

com o valor do endereço indicado na petição de ID 11276095 (Bairro 

Araés - Zona 01), sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 

2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em Substituição 

Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013251-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

ENDEREÇO DECLINADO PELO MAGISTRADO NO DESPACHO DE ID. 

16148271, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 
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em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em 

Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016022-54.2016.8.11.0041

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:

CLODOALDO PEDRO BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o endereço correto para o cumprimento da diligência ( 

Id.15723119), uma vez que a parte autora realizou o pagamento sem 

indicar o referido endereço, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em 

Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959474 Nr: 4582-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARINO ME, PAULO MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 119/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728076 Nr: 23984-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DUIM ME, ROSA BASSANEZI DUIM, 

MARCOS ANTÔNIO DUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 

MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072785 Nr: 56536-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164390 Nr: 14456-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI 

DO PRADO AMARAL

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

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

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, CRISTINNY 

NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA - OAB:4625/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 1.038/1.044.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781563 Nr: 35166-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12625

 Intimação da parte Requerido(a) para pagamento, como disposto às 

fls.184/186, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8801 Nr: 12340-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q. L. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA, 

MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do mandado e certidão de fls. 

533/540.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1278396 Nr: 1370-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAKANO NAKANO LTDA - ME, PRISCILLA GONCALVES 

CANDIDO NAKANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:4.466/SP

 Intimação dos Embargantes para manifestarem-se da Impugnação de 

fls.18/31, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898468 Nr: 28703-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILY FRANCY LEITE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Intimação da parte Autora para manifestar-se de fls. 97/129, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 880963 Nr: 17379-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEKSON GOMES ALVES 

JUNIOR - OAB:11.721/MT, LUANA GATTAS E SILVA - OAB:14.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

 (...)Considerando o pedido da exequente reiterado quanto ao 

levantamento do valor incontroverso, e a afirmação da instituição 

financeira de que o valor depositado nos autos refere-se ao pagamento 

da condenação, segue alvará em favor da exequente e de seu patrono, 

concernente ao valor incontroverso que se encontra vinculado, de acordo 

com os dados bancários indicados às fls. 457/458 (Banco do Brasil – 001, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 30095-0, Titular Genekson Gomes Alves 

Junior, CPF: 888.508.621-72), sendo 21.900,47 e seus rendimentos em 

favor da exequente e R$ 3.285,07 e seus rendimentos em favor do 

causídico da exequente.Após, encaminhe-se os autos à Contadoria do 

Juízo para que se manifeste acerca das arguições de ambas as partes, 

nas petições de fls. 455/459 e 462/467.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383895 Nr: 19765-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DUNDA DOS 

SANTOS, JANE MARIA CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SCANDELARI 

MICZEWSKI - OAB:52.885 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT

 Vistos etc...

Ante a ausência de manifestação do Banco acerca do bloqueio realizado 

em sua conta bancária e, observando-se o requerimento de fls. 153, 

procedo, neste momento, a transferência do montante bloqueado à conta 

de depósitos judiciais.

Sem prejuízo, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP OFICIE-SE à Conta de Depósitos Judiciais 

para que realize a necessária vinculação do montante bloqueado às fls. 

145/147 (ID: 072018000016081400).

Após, concluso para expedição do Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130793 Nr: 23324-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 109 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada 

no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

No mais, procedo ao desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud, 

conforme extrato em anexo.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 898468 Nr: 28703-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILY FRANCY LEITE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LEILY 

FRANCY LEITE DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, para 

condenar o réu a efetuar a devolução da diferença entre o VRG 

contratado e a soma entre VRG pago e o valor da venda do bem pelo 

preço da Tabela Fipe (fls. 71), descontando-se também as 

contraprestações em aberto até a apreensão, tudo atualizado com 

correção monetária pelo INPC, de cada vencimento, e juros de mora de 1% 

ao mês computados da citação.Por ter a autora decaído de parte mínima, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898468 Nr: 28703-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILY FRANCY LEITE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 84/87, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor descrito na petição de fls. 86/87 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações 

(fls. 85).

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (RÉU)

MARIO BARBOSA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025479-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010492-98.2018.8.11.0041

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:

HIGIENIZADORA CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

MARIA REGINA GALVAO DE QUADROS (RÉU)

LUIZ CARLOS DE QUADROS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029436-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre as petições de id. 16926536 e 

id.16926520, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010421-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005013-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LILIAN DE ANDRADE FODERARO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do valor bloqueado. Designo início da 

perícia para o dia 17.12.18 às 14 horas. Proceda-se intimações 

necessárias, inclusive da perita nomeada. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor a cumprir o despacho do ID n. 15862580, ou 

seja, acostar nos autos o Termo de Inventariante ou fazer o espólio ser 

representado pelos herdeiros, os quais deverão ser relacionados, com 

comprovação de parentes como o "de cujus". Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Despacho 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, sendo 

inviável a intimação de penhora, pois esta não foi efetivada. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025742-11.2017.8.11.0041

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:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Desentranhe-se mandado e cópia do documento do ID n. 

16993112 para regular cumprimento. Cumpra-se. Deverá a Parte Autora 

apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022134-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017553-10.2018.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (RÉU)

ELIAS CALDEIRA NETO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1040573-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010492-98.2018.8.11.0041

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:

HIGIENIZADORA CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

MARIA REGINA GALVAO DE QUADROS (RÉU)

LUIZ CARLOS DE QUADROS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005941-75.2018.8.11.0041

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:

GEORGE LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

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:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da certidão, intime-se o autor para dar prossguimento 

ao feito no prazo legal, como determinado no despacho anterior. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1043248-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKLES BORGES TAQUARY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição 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 

devolução da carta precatória. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Caso contrário, associe-se os autos 

ao feito principal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016219-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora em bens do executado como 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: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043161-10.2018.8.11.0041

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:

CARF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043227-87.2018.8.11.0041

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:

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022754-80.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031321-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEFFERSON BOA SORTE MACEDO (REQUERIDO)

 

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, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

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:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (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. 

Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007934-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCIR RAQUEL DALPRA VELHO (EXECUTADO)

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024344-29.2017.8.11.0041

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:

FABRICIO FARIA DE AGUIAR (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023841-71.2018.8.11.0041

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:

TANIA REGINA FARIA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006399-92.2018.8.11.0041

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:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Defiro a dilação do feito por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036940-45.2017.8.11.0041

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:

ARCELINO JONAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Defiro a dilação do feito por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

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:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)
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PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

Vistos, etc.Defiro a dilação do feito por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 11.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (EXECUTADO)

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

MARCELO MANFRIN DI MERLO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024472-49.2017.8.11.0041

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))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE J. M. LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS MANFRINATO (EXECUTADO)

MARCELO JUAREZ MANFRINATO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025486-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GUILHERME DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023307-30.2018.8.11.0041

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:

APARECIDO MONTEIRO GOMES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor/apelado responder o recurso de apelação acostado aos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020859-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DE SOUZA RUY (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

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:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

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:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025995-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793049 Nr: 47135-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIL CALONGA DAHROUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225883 Nr: 33109-26.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO LIMA DE ARRUDA, ED CANAVARROS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALMINHANA 

DALLAROSA - OAB:55.798-RS, MONICA MARGARETE NEPOMUCENO - 

OAB:62.266RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA DA 

FONSECA GILDINO - OAB:4503/DF

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463954 Nr: 32065-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769730 Nr: 22714-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Freitas 

Magalhães Júnior - OAB:RJ 123.792, MAURICIO COIMBRA 

GUILHERME FERREIRA - OAB:RJ 151.056-S, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Dr. WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 

JUNIOR, OAB/MT n° 18.499: Deverá, no prazo de Lei, regularizar a 

representação processual em relação à parte requerente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para se 

manifestar sobre o pedido de fls. 111/123, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Fica a parte autora intimada para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações e 

ainda, sobre a pesquisa efetivada no Renajud, às fls. 215/218, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124444 Nr: 20633-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIVEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24.740

 Fica a parte autora intimada para tomar ciência do alvará expedido nos 

autos à fl. 160, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119868 Nr: 18717-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163535 Nr: 37373-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO ANTONIO BUSSOLARO ME, NILO 

ANTONIO BUSSOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710297 Nr: 3243-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878356 Nr: 15704-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Agape Informática Ltda, CNPJ: 

10276765000102, Noely Santos Gogolevsky, Cpf: 53515099115, Rg: 

03987094 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878356 Nr: 15704-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117016 Nr: 979-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSE PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 275/278, no prazo de Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13129 Nr: 4098-93.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA, RUY DE SOUZA GONÇALVES, EVÁDIO CORREA FERRER, EVÁDIO 

CORREA FERRER, Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves, ESPÓLIO DE 

ANTONIA CORREA FERRER, LIDIA SUELY DUNIZ FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Edital de Intimação

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Lidia Suely Duniz Ferrer, Cpf: 11115254120, 

Rg: 65392-6 SSP MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136743 Nr: 25963-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 Vistos, etc.

Intime-se o Postulante de fls.208/210 para esclarecer o pedido, 

considerando que até o momento não ocorreu constrição judicial nos 

autos e inexiste os Embargos de terceiros ali especificado.

Cumpra-se mandado expedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083196 Nr: 3042-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO, KAREM CRISTINA MOREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, DIVA WILEMANN, 

ARILDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

A pesquisa pretendida já foi efetivada nos autos. Assim, deverá o autor 

manifestar no feito no prazo legal. Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115923 Nr: 16992-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DELGADO CHIARADIA - 

OAB:177.650/SP, RICARDO BERNARDI - OAB:119576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11.785/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos, etc.

Oficiem-se aos Juízos Deprecados para devolverem as cartas precatórias 

após a avaliações.

Após, aguarde-se manifestação do autor e nada sendo requerido, 

aguarde-se em arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 36297 Nr: 4165-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, TERESINHA IVONE DA CUNHA BARBOSA, JORANI 

BENIRA ASKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, NOÉLIA 

MIRANDA MELO HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão do meirinho, nomeio como perito/avaliador o Sr. Luiz 

Gustavo Figueiredo - (65)99972-6854/ 3623-2556, fixando o valor dos 

honorários periciais em R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a ser 

depositado pelo autor, no prazo legal

Após, expeça-se mandado respectivo.

Cumpra-se..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757048 Nr: 9195-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO D OLIVEIRA E BARROS LTDA ME, 

ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE 

BARROS, DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA, DANIELLE 

SANTANA DE OLIVEIRA, MLDO, DILVANE FERREIRA DE BARROS, DAVID 

ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, CECILIA DE ALMEIDA LARA, LORHANY 

AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA, RCBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, GERVAZIO LUIZ DE MARTINI JUNIOR - 

OAB:31258, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA REQUERIDA: Dr. GERVAZIO LUIZ DE 

MARTIN JÚNIORI, OAB/PR n° 31.258: Deverá, no prazo de Lei, regularizar 

a representação processual em relação à requerida LORHANY AMILLY 

MEIRELLES DE OLIVEIRA.A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757048 Nr: 9195-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO D OLIVEIRA E BARROS LTDA ME, 

ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE 

BARROS, DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA, DANIELLE 

SANTANA DE OLIVEIRA, MLDO, DILVANE FERREIRA DE BARROS, DAVID 

ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, CECILIA DE ALMEIDA LARA, LORHANY 

AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA, RCBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, GERVAZIO LUIZ DE MARTINI JUNIOR - 

OAB:31258, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757048 Nr: 9195-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO D OLIVEIRA E BARROS LTDA ME, 

ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE 

BARROS, DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA, DANIELLE 

SANTANA DE OLIVEIRA, MLDO, DILVANE FERREIRA DE BARROS, DAVID 

ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, CECILIA DE ALMEIDA LARA, LORHANY 

AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA, RCBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, GERVAZIO LUIZ DE MARTINI JUNIOR - 

OAB:31258, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:

Resumo das alegações da parte autora:Criança/adolescente: M. L. de O., 

nascido em 10/11/2002, Filiação: Carlos Magno de Oliveira e Cecilia de 

Almeida Lara; Kaique Meireles de Oliveira, Filiação: Carlos Magno de 

Oliveira

Despacho/Decisão:Vistos, etc. Cite-se por edital como determinado à 

fl.323. Certifique-se sobre a representação processual da requerida de 

fls.328/329. Caso negativo, intime-a para regular no prazo legal, sob pena 

de desentranhamento de sua peça. Efetivado o ato, diga o autor sobre 

pedido. Ao contrário, desentranhe-se a petição, entregando-a ao 

Signatário mediante termos nos autos. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038307-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENYS RICHARD DA SILVA CARNEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ZONA 07 MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Rita Soraya Tolentino de Barros 

OFICIAL DE JUSTIÇA:  NÚMERO DO PROCESSO: 

1038307-70.2018.8.11.0041 (PJE) VALOR DA CAUSA: R$ 23.487,87 

ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DEC. LEI Nº 911/69). PARTE 

AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.

(s). CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: 

DENYS RICHARD DA SILVA CARNEIRO, devidamente inscrito no CPF sob 

nº 018.169.401-86, estabelecido na Rua Trezentos e Treze, n° 29, Quadra 

101, Tijucal, CEP: 78088-395. VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO: CONFORME 

DESCRIMINADO NA INICIAL, CÓPIA ANEXA; DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

BANCO J. SAFRA S.A VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 

23.487,87, sujeito a alterações; FINALIDADE: BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o 

depositário acima indicado, e, na sequência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

para, querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO 

DÉBITO e/ouCONTESTAR A AÇÃO. DESPACHO: “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 online 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, 
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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.” 

OBSERVAÇÃO: FICA FACULTADO AO MEIRINHO O ARROMBAMENTO E 

REFORÇO POLICIAL, SE NECESSÁRIO. ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: 

Poderá a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

liminar, efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, de 

acordo com os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese 

em que o bem lhe será restituído livre do ônus. b) Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O 

prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. d) A parte ré poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na 

peça vestibular. f) Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na 

posse da parte ré, poderá a presente demanda ser convertida, a pedido 

da parte autora, em ação de execução (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 Rita Soraya Tolentino de Barros Juíza de 

Direito Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D. Bairro: Centro Político Administrativo Cidade: Cuiabá-MT 

CEP: 78049905 Fone: (65) 3648-6001/6002

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1043200-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. 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, 11.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043161-10.2018.8.11.0041

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:

CARF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - ME (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, 11.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043227-87.2018.8.11.0041

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:

PETERSSON JOAB DA CUNHA 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 
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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, 11.12.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036179-77.2018.8.11.0041

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:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038058-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação em relação ao valor 

depositado, tenho por satisfeitsa a obrigação, nada mais havendo a 

reclamar nos autos. Expeça-se alvará em favor da parte autora e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005412-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo por sentença o acordo firmado pelas partes. 

Considerando seu cumprimento, julgo extinta a ação, facultando a parte 

autora o levantamento. Expeça-se alvará e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11.12.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018000-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Antonio Bezerra da Costa, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente de Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento com pedido de Tutela Antecipada “inaudita altera pars”, contra 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Inicialmente requereu 

os benefícios da justiça gratuita. Aduziu não ter interesse pela realização 

de audiência de conciliação. Pretende com a presente ação a revisão do 

contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n. 305563483), 

contida no id. Num. 13824489-Pág.5. Pretende a fixação de juros mensais 

no percentual de 2,35%, correspondente a taxa de juros mensais 

contratadas, diferente da CET, vedação da capitalização mensal e a 

compensação dos valores pagos à maior, abatendo seu montante da 

totalidade do financiamento, readequando a nova parcela. Requereu a 

desconstituição da Tabela Price e a constituição do Método de Gauss. 

Elucidou sobre a ilegalidade da cobrança na inadimplência com multa 

contratual, comissão de permanência e juros moratórios. Asseverou sobre 

ausência de mora face a abusividade dos encargos cobrados. Requereu 

a inversão do ônus da prova. Em sede de tutela antecipada pretende que 

o Requerido se abstenha de incluir o nome do requerente em quaisquer 

cadastros de proteção ao crédito e a suspensão do contrato sub judice 

enquanto perdurar a presente lide, com a consequente expedição de 

ordem para que seja assegurado ao requerente a manutenção da posse 

do veículo. Pretende ainda que seja autorizado o depósito em juízo das 
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parcelas do contrato, no importe de R$858,60 (oitocentos e cinquenta e 

oito reais e sessenta centavos). Juntou documentos nos ids. Num. 

13824437 - Pág. 1/Num. 13824525 - Pág. 1. Conforme decisão de id. Num. 

13954642 - Pág. 1 o presente processo fora redistribuído para uma das 

Varas Especializada de Direito Bancário, nos termos do Provimento n. nº 

004/2008/CM, e, nos termos da decisão de id. Num. 15408077 - Pág. 1, em 

razão de tramitar perante esta Segunda Vara Especializada de Direito 

Bancário a Ação de Busca e Apreensão registrada sob n. 

1028044-76.2018.8.11.0041, a presente ação revisional fora encaminhada 

para este Juízo. A justiça gratuita foi concedida nos termos da decisão de 

id. Num. 15486922 - Pág. 1, como indeferida a tutela de urgência. Em 

resposta (Num. 15868313 - Pág. 2/Pág.37), o requerido fez uma síntese da 

exordial. Preliminarmente, requereu a inépcia da inicial, em razão da não 

observância do art. 330, §2º DO CPC. Defendeu a legalidade da 

capitalização, dos juros remuneratórios e da comissão de permanência. 

Enfatizou sobre a legalidade da cobrança dos encargos moratórios da 

multa moratória e dos juros moratórios. Elucidou sobre a Tabela Price. 

Sustentou sobre a impossibilidade de restituição do CET. Requereu seja 

indeferido o pedido de consignação em pagamento pleiteada pela parte 

autora. Asseverou ser incabível o pedido de manutenção na posse do 

bem como pleiteado nos autos, bem como, de obstar a Instituição 

Financeira de incluir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito. Destacou não proceder ainda o pedido de devolução em dobro 

dos valores pagos a maior. Pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 15868316 - Pág. 1/ 

Num. 15868317 - Pág. 11 e no id. Num. 16235767 - Pág. 1/Pág.2 informou 

não ter interesse em produzir provas. A parte requerente apresentou 

réplica à contestação (id. Num. 16583033 - Pág. 1/Pág.13), onde ratificou a 

tese da inicial e pugnou pela procedência dos pedidos ali contidos. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento com pedido de Tutela Antecipada “inaudita altera pars”, contra 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Pretende a parte 

requerente com a presente ação a revisar a Cédula de Crédito Bancário n. 

305563483 (id. Num. 13824489-Pág.5) para aplicação dos juros mensais 

no percentual de 2,35%. Requer a vedação da cobrança dos juros 

capitalizados e a compensação dos valores pagos a maior. Pugnou pela 

desconstituição da Tabela Price e a constituição do Método de Gauss. 

Elucidou sobre a ilegalidade da cobrança na inadimplência com multa 

contratual, comissão de permanência e juros moratórios. Asseverou sobre 

ausência de mora face a abusividade dos encargos cobrados. Requer 

que a Instituição Financeira se abstenha de incluir o nome do requerente 

em quaisquer cadastros de proteção ao crédito e a suspensão do 

contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, com a consequente 

expedição de ordem para que seja assegurado ao requerente a 

manutenção da posse do veículo. Requereu a inversão do ônus da prova. 

Pretende ainda que seja autorizado o depósito em juízo das parcelas do 

contrato, no importe de R$858,60 (oitocentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos). O requerido afirma a inépcia da inicial, em razão da 

não observância do art. 330, §2º DO CPC. Defendeu a legalidade da 

capitalização, dos juros remuneratórios e da comissão de permanência. 

Enfatizou sobre a legalidade da cobrança dos encargos moratórios da 

multa moratória e dos juros moratórios. Elucidou sobre a Tabela Price. 

Sustentou sobre a impossibilidade de restituição do CET. Requereu seja 

indeferido o pedido de consignação em pagamento pleiteada pela parte 

autora e o pedido de manutenção na posse do bem como pleiteado nos 

autos, bem como de obstar a Instituição Financeira de incluir o nome da 

parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes denotam que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, conforme juntado pela própria parte requerente (id. Num. 13824489 

- Pág. 1/ Pág. 5) estando o processo pronto para receber decisão, razão 

pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do 

Código de Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da prova, 

porquanto não há dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas 

para comprovação de suas alegações, como acima enfatizada, todos os 

documentos necessários para julgamento desta ação estão acostados 

nos autos. Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada nos autos 

pela parte requerida, de inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §2º do 

CPC. Não há como acolher a referida preliminar, considerando que em se 

tratando de ação revisional de contrato, as obrigações contratuais 

controvertidas consistem nas cláusulas que a parte autora pretende 

revisar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça, sendo 

assim, rejeito a referida preliminar. Quanto à questão de fundo diante do 

contrato de id. 13824489-Pág.5, percebe-se que no caso em tela, trata-se 

de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de 

prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de 

juros mensal 2,35% ao mês e anual de 32,16%. Assim, não há como 

prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros. 

Como se trata-se de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há 

comprovação de que o requerente tenha pago valor à maior. Já há muito 

tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo as taxas pré-fixadas 

não violam disposição legal, devendo prevalecer. No caso a CET o 

percentual é superior considerando que ali está embutido as despesas 

contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de 

mercado, devendo prevalecer. Com relação ao cabimento da capitalização 

de juros, em recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 

recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão 

sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a 

discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, 

tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como 

MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. Negritei. Assim, como no Contrato de 

Financiamento (id. 13824489-Pág.5), a taxa de juros é superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não 

persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior 

Tribunal de Justiça. Quanto aos encargos de inadimplência, as partes 

pactuaram a cobrança dos juros remuneratórios indicado no quadro 

Especificação do Crédito; multa de 2% e juros de mora de 12% ao ano. 

Encargos legais e compatíveis entre si. Não houve a incidência da 

comissão de permanência como anunciada na inicial, restando prejudicada 

a pretensão. Em relação à pretensão arguida de substituição do método de 

amortização da dívida de tabela PRICE para tabela GAUSS, não merece 

guarida, isto porque, não houve previsão no contrato da aplicação do 

referido método. Cumpre destacar que, não há óbice quanto à utilização 

da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas, se houvesse a 

sua avença, esta seria considerada legal, pois não há irregularidade 

alguma na referida espécie. Portanto, a pretensão da parte requerente 

pela substituição do Método Price para o método Gauss, resta prejudicada. 

Neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. 1. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos 

às normas inscritas no CDC (Súmula n. 297 do Egrégio STJ). Assim, 

mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com consequente 

relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 2. 

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente 

prevista a sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da 

Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente, para tanto, a 

indicação de juros anuais em índice superior ao duodécuplo da taxa 

mensal, consoante o definido pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 

973827/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 3. A utilização 

da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois 

apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. Não restando 

prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o 

pleito do consumidor no sentido do seu afastamento e da sua substituição 

pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor. 4. (...). 5 (...). 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075086314, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017). Grifei e negritei. APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. 

1. Tratando-se de matéria unicamente de direito, não há falar em 

cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, 

mostrando-se prescindível a produção de prova pericial contábil. Com 

efeito, para o deslinde do litígio posto nos autos, faz-se necessária, tão 
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somente, a análise da eventual existência de irregularidades nas cláusulas 

constantes da avença que embasa a ação revisional. 2. Havendo 

correlação entre a fundamentação e o dispositivo da sentença e a causa 

de pedir e os pedidos deduzidos na inicial, não há falar na desconstituição 

do provimento recorrido, porquanto observado o disposto no artigo 141 do 

CPC/2015, não se cogitando, enfim, o suposto julgamento fora dos limites 

propostos pelas partes. 3. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos 

às normas inscritas no CDC (Súmula n. 297 do Egrégio STJ). Assim, 

mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com consequente 

relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 4. 

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente 

prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da 

Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação 

de juros anuais em índice superior ao duodécuplo da taxa mensal, 

consoante definido pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 973827/RS, 

submetido ao regime dos recursos repetitivos. 5. Ausente previsão de 

adoção da Tabela PRICE, resta prejudicado, no particular, o pleito do autor 

no sentido do seu afastamento ou de sua substituição pelo Método 

GAUSS para a apuração do saldo devedor. 6. Não flagrada abusividade 

no período de normalidade do contrato, inviável a descaracterização da 

mora debendi. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70073900177, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/06/2017). Grifei e negritei. Não 

há como acolher o pedido de consignação em pagamento, considerando 

que os valores pretendidos não representam os encargos contratados, 

tais valores são inferiores ao devido e aqui alterados. Apesar da 

modificação dos encargos moratórios, as parcelas pré-fixadas continuam 

inalteradas. De outra banda, não persistem os argumentos iniciais para 

obstar a inclusão do nome do autor em bancos de dados restritivos, pois 

em caso de inadimplência é devida a inclusão. Assim, a parte autora não 

cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus 

encargos e a restrição cadastral, até porque, a própria parte requerente 

autorizou no contrato na cláusula 11.3, que, em caso de inadimplência o 

credor poderá comunicar o fato aos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso, a restrição cadastral, quando há inadimplência, é legal, valendo-se o 

requerido do exercício regular de direito. Não persiste a pretensão de 

manutenção na posse do bem, posto que não havendo pagamento do 

débito, poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, 

inclusive com retomada do bem dado em garantia. Assim, não pode o autor 

ser mantido na posse do bem, quando patente sua inadimplência. 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 dúvida 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 Revisional c/c Consignação em Pagamento com pedido de Tutela 

Antecipada “inaudita altera pars” NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. Considerando 

que a parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.12.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9195-83.2012.811.0041 – CÓDIGO 757048

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

PARTE RÉ: MAGNO D OLIVEIRA E BARROS LTDA ME e ESPÓLIO DE 

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA e DILVANE FERREIRA DE BARROS e 

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA e DANIELLE SANTANA DE 

OLIVEIRA e MATHEUS LARA DE OLIVEIRA e CECILIA DE ALMEIDA LARA e 

DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA e LORHANY AMILLY MEIRELES DE 

OLIVEIRA e RHUAN CARLOS BARROS DE OLIVEIRA e DILVANE 

FERREIRA DE BARROS

CITANDO: Criança/adolescente: M. L. de O., nascido em 10/11/2002, 

Filiação: Carlos Magno de Oliveira (falecido, inscrito no CPF nº 

513.146.571-00) e Cecilia de Almeida Lara; Kaique Meireles de Oliveira, 

Filiação: Carlos Magno de Oliveira (falecido, inscrito no CPF nº 

513.146.571-00)

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada , atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

68.160,34 (sujeito a alterações). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como determinado à 

fl.323. Certifique-se sobre a representação processual da requerida de 

fls.328/329. Caso negativo, intime-a para regular no prazo legal, sob pena 

de desentranhamento de sua peça. Efetivado o ato, diga o autor sobre 

pedido. Ao contrário, desentranhe-se a petição, entregando-a ao 

Signatário mediante termos nos autos. Cumpra-se.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 4 de dezembro de 2018.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019995-46.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010166-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010166-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DONATO FERREIRA DA SILVA 

RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. 

Considerando que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as 

custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 15024122), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos 

do artigo 290, do CPC determino o cancelamento da distribuição. Sem 

custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção do 

processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011802-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011802-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ISRAEL DA COSTA 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. ISRAEL DA COSTA propôs a 

presente Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusulas 

Contratuais c/c Restituição de Indébito com Pedido de Liminar Inaudita 

Altera Pars em face de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista, em que fora determinada a emenda a inicial, sob pena de extinção. 

Contudo, deixou de atender as determinações, conforme relato em 

certidão (ID. 14970558). É o breve relatório. Fundamento e Decido. O Autor 

ajuizou a presente ação ordinária de natureza tipicamente revisional de 

contrato. Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a 

emenda à inicial, sob pena de extinção para que o Autor anexasse aos 

autos documentos imprescindíveis à propositura da presente ação os 

contratos a serem revisionados, apontasse o valor controverso e 

incontroverso do débito em conformidade com o artigo 330, § 2º, § 3º, do 

CPC. Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 320, que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único 

do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento 

desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a 

diligência. Portanto, o não atendimento do Autor à emenda á inicial, sua 

inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta 

impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência 

de documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de 

não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, 

por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente os comprovantes de rendimentos mensais, tem-se, às 

claras, o não preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do 

CPC, indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007340-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKE NASCIMENTO DE LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007340-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAYKE NASCIMENTO DE 

LARA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação 

fiduciária movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em face de MAYKE NASCIMENTO 

DE LARA, ambos identificados e qualificados na petição inicial, tendo por 

objeto a recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação 

fiduciária em garantia. O Requerido foi citado e o veículo foi apreendido 

(ID. 6795339), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, 

sem proceder a purgação da mora na integralidade do contrato 

abrangendo as parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na 

exordial, conforme certidão (ID. 9382680). É um breve relato dos autos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente instruído e, em 

se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com 

fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda 

pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. No mais, promova a baixa do gravame que recai 

sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

CONDENO o Requerido MAYKE NASCIMENTO DE LARA ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (ID. 5491358 - 14/03/2017) na forma do art. 

85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012956-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FREITAS DELATORE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012956-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: CRISTIANO FREITAS DELATORE Vistos. O feito teve 

seu trâmite normal, sendo que (ID. 14153043) as partes litigantes 

noticiaram auto composição amigável extrajudicialmente, requerendo sua 

homologação e extinção do presente feito. É o sucinto relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a anunciada transação 

extrajudicial entre os contendores (ID. 14153043), o que põe termo ao 

objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a 

transação firmada entre as Partes, e, por consequência, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o processo. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014222-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA FONSECA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014222-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA FONSECA 

MOREIRA Vistos. Tendo em vista a certidão (ID. 14006720), que relata a 

apreensão do veículo objeto da lide, assim como, menciona que restou 

inexitosa a citação da Requerida. Noutro momento, o Autor manifesta (ID. 

14153181), que procedeu extrajudicialmente a restituição do veículo a 

Autora, pugnando pela desistência da presente ação, porém, não anexa 

aos autos o termo de restituição noticiado. Intime-se o Autor para que 

comprove a restituição alardeada do veiculo a Requerida, no prazo legal, 

após, promovam-se os atos subsequentes por impulso. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017433-98.2017.8.11.0041

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:

APF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017433-98.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: APF CONSTRUCOES E 

ENGENHARIA EIRELI - ME Vistos. Intimado o Autor a emendar a inicial (ID. 

8005308), e apesar da advertência do indeferimento da petição inicial 

caso não atendido o despacho, permaneceu limitou-se a postular pedido 

de dilação de prazo e para recebimento da inicial, pois alega que enviou o 

titulo para protesto (ID. 10758158). Pois bem. A Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Daí porque, para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas sua prova 

com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de 

recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que 

se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, 

tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da 

resolução se operem. Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que: 

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde 

que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em 

lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a 

mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no 

AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 

14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante 

de notificação do Devedor, contudo, apresenta apenas o “histórico do 

objeto” (ID. 8003849). Não há como negar-se que não há a mínima 

comprovação da notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora 

nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância 

com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no 

enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência. O Credor, não logrou 

êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência 

desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação 

extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no 

endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante 

entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si 

só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, 

verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito 

na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das 

provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o 

óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, 

basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e 

documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a 

exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do 

STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a 

análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 28/03/2016). Para comprovação da mora, é indispensável que a 

notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor 

fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a 

instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, 

nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados 

insuficiente. De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado 

que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e 

por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à 

propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da 

mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

artigo 485, I, c/c artigo 321, § Único, ambos do CPC, eis que indefiro a 

petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito 

em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021360-38.2018.8.11.0041

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 WELBER SLOMINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 1 3 6 0 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WAGNER 
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WELBER SLOMINSKI Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., propôs a presente Ação Busca e Apreensão em 

face de WAGNER WELBER SLOMINSKI, em que fora determinada a 

emenda a inicial acerca da apresentação contrato de alienação fiduciária, 

(ID. 14208163), sob pena de extinção. Contudo, deixou de atender as 

determinações, conforme relato em certidão (ID. 15979557). É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. O Autor ajuizou a presente ação ordinária 

de natureza tipicamente busca e apreensão. Conforme se verifica, para 

análise do pleito, fora determinada a emenda à inicial, sob pena de 

extinção para que o Autor anexasse aos autos contrato de alienação 

fiduciária, indispensável a propositura da ação. Entretanto, manteve-se 

inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 320, 

que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo 

Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, determinada a 

emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. Portanto, o não 

atendimento do Autor à emenda á inicial, sua inépcia é clarividente neste 

caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a verificação do 

direito perquirido nos autos, ante a ausência de documentos legíveis 

imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de não ter sido 

atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, por 

consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042800-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1042800-90.2018.8.11.0041 Busca e apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043068-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1043068-47.2018.8.11.0041 Monitória Vistos. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, sob pena 

de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro 

de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042802-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BRUNO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1042802-60.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042936-87.2018.8.11.0041

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:

NILMAR FERREIRA DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1042936-87.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá emendar a 

inicial regularizando a constituição em mora do requerido, sob pena de 

indeferimento desta, posto que em caso da notificação não ser entregue 

no endereço constante do contrato, o credor deverá comprovar o 

esgotamento dos outros meios de tentativa de notificação pessoal e, se 

for o caso, por edital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro 

de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043018-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1043018-21.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043094-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1043094-45.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Dano Moral, Material e 

Tutela Antecipada Vistos. Arlindo Pompeu de Campos Neto interpôs a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Contrato e 

Amortização de Saldo Devedor, Ressarcimento de Valores Indevidamente 

Pagos, Dano Moral, Material e pedido liminar em face de Caixa Econômica 

Federal – CEF, tendo como objeto o contrato imobiliário celebrado com a 

requerida em dezembro de 2012, de nº. 8.5555.2534.495-3. O autor 

pleiteou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sob o fundamento de estar desempregado, todavia, verifico dos 

documentos colacionados no id. 16977124, precisamente da cópia do 

contrato particular de promessa de compra e venda, declaração de 

profissão de advogado pelo autor. Pois bem. Nos termos do § 2º do art. 99 

do CPC, intime-se o autor para em 15 (quinze) dias, comprovar a alegada 

insuficiência de recursos, colacionando nos autos declaração de imposto 

de renda dos últimos três anos e extrato bancário dos últimos três meses, 

sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo, o 

autor deverá emendar a inicial com a juntada de cópia dos comprovantes 

de recibo de pagamento das prestações 001 a 016 do contrato em 

questão, bem como especificar as cláusulas alegadas abusivas e 

discriminar os valores controversos e incontroversos do débito, nos 

termos do § 2º do art. 330 do CPC, sob pena de inépcia da inicial em caso 

de decurso do prazo, sem manifestação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042712-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1042712-52.2018.8.11.0041 Embargos a Execução Vistos. Autos 

equivocadamente distribuídos para este juízo, posto que a execução 

indicada tramita no Juízo da 1ª Vara Bancária desta Capital, para onde 

inclusive os presentes Embargos foram endereçados. Encaminhe-se ao 

referido juízo, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019954-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a REQUERIDA por meio de seu 

procurador para que, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer na 

secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim de assinar o Termo de 

Penhora, devidamente acompanhado do cônjuge (se casado), bem como 

serve a presente para intimá-lo da decisão proferida nos autos a seguir 

transcrita: Vistos etc. I – Quanto ao pleito da executada de início de prazo 

para apresentar embargos à execução após o termo de penhora, de ID 

12624142, tenho que este não merece amparo, e indefiro-o com base nos 

artigos 914 e 915, caput, bem como do artigo 231, inciso VIII, todos do 

CPC, pois teve ciência da ação, inclusive se manifestando nos autos.II – 

Diante das manifestações da executada e do exequente, concordando 

com a nomeação de bem à penhora, expeça-se o regular termo de 

penhora, documentos de ID’s 12328292, 12328351, 12328434 e 

12328493. Devendo ser assinado pela executada e seu cônjuge.Intime-se 

a executada e seu cônjuge, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada, com fulcro no art. 841 do CPC. III – Em seguida, proceda a 

Secretaria ao envio do referido termo, via malote digital, ao respectivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 228 de 629



Cartório, para o devido registro. Efetue o exequente os necessários e 

regulares pagamentos (emolumentos).IV – Após, expeça-se mandado de 

avaliação.Vindo o Laudo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.A/Cuiabá, 07 de novembro de 2018.Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

JuniorTitular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023998-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado (...) para que regularize a sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser desconsiderado 

e sua petição desentranhada dos autos, tendo em vista que seu 

substabelecimento não advém de advogados com procuração nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016193-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que consta nos autos que a parte requerida 

pagaria em parcela única com vencimento datado para 30/11/2018, data já 

pretérita, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, informando nos autos se o 

referido pagamento foi devidamente realizado, sendo que seu silêncio 

importará tacitamente em efetivo adimplemento, ensejando sentença com 

julgamento de mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022174-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA LEITE CORREA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-88.2018.8.11.0041

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:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (RÉU)

VIVIANE REGINA CLAUDINO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027912-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA PEDROSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017864-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. W. LACAVA JUNIOR -ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para proceder a devida 

publicação do Edital expedido em jornal local de ampla circulação e 

comprovar nos autos dentro do prazo legal . É o que me cumpre 

impulsionar

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023111-94.2017.8.11.0041

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:

WANDERLAN ROSA MAGALHAES (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033498-71.2017.8.11.0041

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:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
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LTDA - ME (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014147-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( ID 15913815 datado 

em 15/10/2018) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038608-51.2017.8.11.0041

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:

CLERIA MARTINS DE PAULA DEL BARCO (RÉU)

FLAVIO FERREIRA DEL BARCO (RÉU)

DEL BARCO & DE PAULA LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020319-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (RÉU)

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

ID.15504866, datado em 24/09/2018) requer de dilação de prazo ( 10 dias) 

cujo o lapso temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009576-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE BORGES BERTOLDO QUINTELA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada à deprecata, sob pena de sua devolução no estado em que se 

encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007662-96.2017.8.11.0041

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:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento da 

ação/ extinção nos termos do art 485 do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440720 Nr: 17373-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VITÓRIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer aos autos o 

endereço atual da parte requerdia, a fim de possibilitar a remessa da carta 

de cientificação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863373 Nr: 4333-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, SERVIO 

TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao Termo de Acordo encartado as fls 130/132, sob 

pena de concordância tácita com o ali contido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774313 Nr: 27508-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840349 Nr: 44751-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

aos documentos acostados as fls 66/71, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809600 Nr: 16084-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial 

de Justiça, sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido via mandado, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÂO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708562 Nr: 1715-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744678 Nr: 41748-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICE MARIA SCARAVELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Diante a certidão que incorretamente intimou a parte autora, impulsiono os 

autos para remeter novamente para publicação a certidão veiculada no 

DJE 10391 de 10/12/2018. Desta feita, intimo a PARTE REQUERIDA a 

providenciar a juntada da GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, com o respectivo 

ID, do depósito efetuado em 02/04/2018 no valor de R$ 3.928,43 e também 

do efetuado em 29/11/2018 no valor de R$ 36.191,77 - a fim de possibilitar 

a vinculação junto à Conta Única, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441957 Nr: 18234-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMAOS RODRIGUES CONSTRUÇOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, RENATO THOMAZ CORREIA CORREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o lapso temporal da protocolização da última petição, 

impulsiono os autos, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com 

AR) e seu patrono, via imprensa, para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento deste feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780791 Nr: 34359-50.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PIRES MODESTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a carta de crédito expedida, sob pena de arquivamento no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1238811 Nr: 17740-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFORMEX COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, ELIZA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Certifico que a impugnação de fls. 13/18 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os embargantes para se manifestarem 

sobre a impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1117438 Nr: 17659-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SOUZA MARTINS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Itau Seguros S/A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 

face de Vanessa Souza Martins Guedes, no entanto, requereu às fls. 43, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078515 Nr: 555-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LIMITADA, JOSE ROBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 85/88.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Defiro o pedido de fls. 90. Liberem-se as restrições realizadas, via 

RENAJUD, de fls. 74/75.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 439173 Nr: 16282-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil em face de Maria das 

Graças de Souza.

Às fls. 78 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 85.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742773 Nr: 39683-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA., CELSO KREIN, 

RENATO FRANCISCO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LUIZ MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos em face de CK 

Transportes LTDA, Celso Krein e Renato Francisco Kremer.

Às fls. 122 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 129.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784185 Nr: 37964-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENE 

CANAL - OAB:13.578-A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG – Brasil 

Multicarteira em face de Rafael Francisco de Almeida.

Às fls. 47 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 54.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 95202 Nr: 3951-33.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A-FINASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFÉ COM LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTO 
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LTDA - ME, Ariadne Rosa Grisólia, MARCO ANTONIO RODRIGUES 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Mercantil de São Paulo S/A - Finasa em face de Café com Leite Comércio 

de Alimento LTDA-ME, Ariadne Rosa Grisólia e Marco Antônio Rodrigues 

Guerreiro.

Às fls. 375 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 380.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1033524 Nr: 38379-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOAQUIM SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Banco Itaú S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 17.192.451/0001-70, com sede em Poá/SP, por intermédio 

de seus advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra Jose Joaquim Silveira, brasileiro, inscrito no 

CPF sob n. 976.866.201-82, residente e domiciliada nesta Capital, expondo 

e requerendo o que segue. (...) Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco Itaú 

S/A contra Jose Joaquim Silveira, acima qualificados, visando à apreensão 

do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. O bem foi apreendido em 26/11/2015, conforme 

documento de fls. 46, em mãos de terceiros. Embora tenha sido 

apreendido o bem em mãos de terceiros, nada pleiteou o requerido nos 

autos neste longo transcurso de prazo (26/11/2015). (...) Sendo assim, 

com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de 

Crédito Bancário (fls. 15/20) e a notificação extrajudicial de fls. 24/25, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente à materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

No que tange ao pedido de desistência às fls. 75, indefiro, pois o bem se 

encontra em posse do banco pelo auto de busca e apreensão às fls. 46. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor do débito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028810 Nr: 36219-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NERY CHIROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/O, THIAGO D ABINER FERNANDES - OAB:12049

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo o 

exequente Bradesco Administradora de Consórcio LTDA contra João Nery 

Chiroli.

O exequente realizou o depósito da multa, arbitrada pelo tribunal de justiça 

em favor do executado, às fls. 128. O executado concordou e trouxe aos 

autos os dados bancários para a expedição de alvará e requereu a devida 

baixa do gravame.

Às fls. 134, o exequente levantou o competente alvará, decorrente do 

depósito feito pelo executado, que corresponde as 04 parcelas quitadas 

declaradas em sentença às 70.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, expeça-se alvará para levantamento do valor depositado na Conta 

Única, em favor do executado, na forma indicada às fls. 136.

Oficie-se ao DETRAN, determinando a baixa do gravame do veículo.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela executada.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719599 Nr: 15172-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PASSOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965478 Nr: 7149-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ABDO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 54 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804694 Nr: 11158-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE PINHO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176/MT-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a citação do requerido por edital às fls. 48/49 e a 

determinação do acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça ás fls. 

72/74, dou-lhe Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria 

Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista dos autos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1151782 Nr: 32471-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o requerente, pessoalmente (via Postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360989 Nr: 30880-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA GRAZIELLA ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios LTDA propôs Ação 

de Busca e Apreensão com pedido liminar, em face de Maxima Graziella 

Ortolan, no entanto, requereu às fls. 123, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751129 Nr: 2876-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de 

Busca e Apreensão com pedido liminar, em face de Mario dos Santos, no 

entanto, requereu às fls. 55, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 716939 Nr: 10824-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR FELIZARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Fundo de Investimento em Direitos Creditório Não Padronizados PCG – 

Brasil Multicarteira propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar, em face de Elimar Felizardo de Lima, no entanto, requereu às fls. 

68, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751146 Nr: 2893-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Fundo de Investimento em Direitos Creditório Não Padronizados PCG Brasil 

Multicarteira propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, em 

face de Raimundo Bezerra de Oliveira, no entanto, requereu às fls. 73, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891821 Nr: 24438-96.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

 Marilda Suely Gomes Alves propôs Ação de Revisão de Cláusulas 

Contratuais de Cartão de Crédito, em face de Banco BGM S/A, no entanto, 

requereu às fls. 240, desistência do feito.

Diante da concordância às fls. 248 do banco requerido, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980859 Nr: 14500-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248.505, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132 

SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itaucard S/A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 

face de Rosa dos Santos, no entanto, requereu às fls. 45, desistência do 

feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733925 Nr: 30190-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MAIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Fundo de Investimento em Direitos Creditório Não Padronizados PCG Brasil 

Multicarteira propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, em 

face de Sebastião Maia de Almeida, no entanto, requereu às fls. 72, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81195 Nr: 1518-27.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio Giacometti, Elaine 

Teresinha Bonafin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819113 Nr: 25401-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANGELA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

Defiro a consulta dos referidos dados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal) e Sistema BacenJud (Banco Central), da executada:

- Mariangela Vicentin – CPF nº 420.490.911-68.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 25413 Nr: 5165-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 Vistos etc.Trata-se de processo em fase de cumprimento de 

sentença.Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e 

nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 253 e 264/268, e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

novembro/2018 - R$ 1.622.315,54 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil 

trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), pelo não 

pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Construtora Araújo Coelho Ltda - 

CNPJ n°. 15.036.239/00001-99, Ivo dos Santos Araújo - CPF nº 

166.633.730-72, Manuel Joaquim Coelho - CPF nº 161.915.521-49, Maria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 235 de 629



Filomena Dias de Matos Coelho, CPF nº 503.462.021-91, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

CPC.(...) Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742263 Nr: 39143-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. FERREIRA DE SOUSA - ME, ROSANE 

FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.Citados por edital os executados permaneceram em silêncio, 

nomeando o Juízo, em favor destes, Curador Especial. Tendo este 

manifestado pela negativa geral às fls. 50.Diante dos argumentos 

expendidos na negativa geral e tendo em vista que devidamente citados 

para o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 52/55 e para tanto, ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado em 06/2018 - R$ 154.063,60 

(cento e cinquenta e quatro mil sessenta e três reais e sessenta 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executados: R. Ferreira de Sousa – ME (Angel Modas) – 

CNPJ nº 07.892.716/0001-90 e Rosane Ferreira de Sousa – CPF nº 

820.251.771-00, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.(...).Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 98288 Nr: 13362-95.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVANA CONFECÇÕES LTDA, IVAN DEMETRI 

SILVA, ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR V. GUEDES - 

OAB:3321, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - OAB:3321/MT

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

373 e 378/381, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em julho/2018 - R$ 208.336,79 (duzentos e 

oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Liviana Confecções Ltda – CNPJ nº 26.592.543/0001-39, Ivan 

Demetri Silva – CPF nº 000.309.022-15, Eliana Oliveira Barbosa Fernandes 

– CPF nº 207.105.341-91 e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas 

pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.(...) Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858626 Nr: 565-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Fantinatti de Brito - 

OAB:7980, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10856

 Vistos etc.

Deixo de realizar a penhora no rosto dos autos, constante do Ofício de nº 

4856/2018, fls. 348/355, tendo em vista que inexistem valores depositados 

nos autos.

 Providencie a Secretaria a devida resposta ao referido ofício à Comarca 

de Arenápolis/MT. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751309 Nr: 3056-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

JOÃO DO CARMO, DANILO DE BRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 129, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a trazer o endereço completo conforme 

Guia de pagamento n°60870, devidamente recolhida, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792772 Nr: 46861-21.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, ARNALDO 

PEDROSO, JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ANTONIELE 

AUGUSTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e 

Bacen/Jud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

dos executados:

 - Auto Posto Montanha Ltda – CNPJ nº 07.321.360.001-34;

- Arnaldo Pedroso – CPF 035.977.228-57;

- Antoniele Augusta Serra – CPF nº 570.911.961-04;

- Juliano Cesar Almeida Montanha – CPF nº 545.446.371-04.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022141-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022141-94.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Regional 

Comércio de Cereais Ltda e Geraldo Aluízio Guimarães apresentaram na 

petição de Id 16599301, Embargos de Declaração da sentença proferida 

no Id 16380065 dos autos, alegando a existência de omissão pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta omissão existente sentença proferida no Id 16380065 

dos autos. A referida sentença julgou parcialmente procedente a ação, 

reconhecendo a nulidade da venda casada configurada nas aplicações 

financeiras em CDB – Certificados de Depósitos Bancário para cessão 

fiduciária, vinculadas às cédulas firmadas entre as partes, discutidas nos 

autos, determinando a restituição aos requerentes do o valor aplicado em 

cada aplicação. Argumentam os embargantes que tendo o Juízo 

reconhecido o direito do embargante, supostamente formou-se 

entendimento suficiente a justificar a concessão da tutela de evidência 

(art. 311, II do CPC) consistente na suspensão da exigibilidade das 

Cédulas de Crédito à Exportação de n. 2615916, 2617116, 2647017 e 

2650017. Aduzindo presentes os requisitos requereram os embargantes a 

concessão d e tutela provisória (de urgência ou de evidência) que 

determine a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito à 

Exportação de n. 2615916, 2617116, 2647017 e 2650017 até julgamento 

final desta demanda, bem como para que o banco embargado se abstenha 

de inscrever os embargantes nos órgãos restritivos de crédito durante o 

mesmo período, a fim de que eventual recurso de apelação seja recebido 

apenas no efeito devolutivo. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelos embargantes, tenho que o pedido não merece 

prosperar. Com efeito, a matéria questionada já foi exaurida nesta 

jurisdição, de forma que demais questionamentos devem ser realizados 

via recurso de apelação. Assim, entendo que não há omissão a ser 

sanada. Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível. Portanto, não há o que modificar nestes autos. Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Certidão

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA REF:59 : Ante o exposto: a)- 

Indefiro o pedido firmado pelo réu Luiz Cesar da Costa de sobrestamento 

deste feito; b) Afasto a tese de incompetência absoluta deste Juízo; c) 

Indefiro o pedido de reconhecimento da conexão deste feito em relação a 

todos os processos consignados pela Defesa, mais precisamente, os de 

n º  5 5 3 0 4 - 5 3 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  1 8 0 6 9 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

1 9 9 0 3 - 5 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 7 3 9 - 0 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 3 5 4 5 - 3 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 3 8 9 6 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 2 7 8 2 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 8 1 0 - 1 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 3 9 0 0 - 4 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 9 7 3 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 6 0 1 1 - 0 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 6 4 7 1 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 5 9 2 6 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 9 8 9 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 8 6 6 0 - 3 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 2 4 3 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 5 9 7 5 - 5 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 5 9 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 8 5 5 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 7 9 0 4 - 3 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 4 2 9 7 - 0 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 4 8 5 4 - 9 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

1 8 0 7 4 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 9 8 0 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

22487-96.2016.811.0041 e 18057-04.2016.811.0041 (PJE); d)- Reconheço 

a conexão por prejudicialidade externa do presente feito com o processo 

nº 1005606-27.2016.8.11.0041, em tramite no Juízo da 4ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública, entretanto, apesar de reconhecida a prejudicialidade 

externa, indefiro o apensamento de ambos os autos em razão da 

incompetência material. Por derradeiro, pelos motivos elencados, indefiro a 

suspensão deste feito; e) Rejeito as teses de prescrição e decadência; f)- 

Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da presente Ação Civil Pública, em face da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Luiz 

Cesar da Costa e, assim, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro 

a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade ao réu Luiz Cesar da Costa (Ato n.º 932/97) e de todos os 

demais atos administrativos subsequentes, que enquadraram o réu Luiz 

Cesar da Costa no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da 

AL/MT; g)- Declaro a falsidade da Certidão (Controle) de Vida Funcional 

confeccionado pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso (Doc. 1 –Ref. 19) , que inseriu lançamentos 

anteriores a 29/6/1988, data de ingresso do réu na ALMT, razão pela qual 

deverá a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, , no prazo de 

15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta, ratificar o Controle de 

Vida Funcional do réu Luiz Cesar da Costa, excluindo-se os lançamentos 

anteriores a 29/6/1988 e fazendo constar como data de ingresso na 

referida Casa de Leis a data de 29/6/1988, no prazo de 15 (quinze) dias 

após o trânsito em julgado. h)- Condeno o réu Luiz Cesar da Costa nas 

custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado 

de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que 

são isentos . i)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. j)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de 
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Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso 

deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Luiz 

Cesar da Costa de qualquer remuneração, subsídio etc. decorrente do Ato 

n.º 932/97, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de 

todos os demais atos administrativos subsequentes que o enquadraram 

no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, sob pena de 

incidirem, cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). k) No mais, em razão do reconhecimento da 

prejudicialidade externa, comunique-se ao Juízo da 4ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Capital, onde tramita o feito n.º 

1005606-27.2016.8.11.0041, encaminhando-lhe cópia desta sentença. l) 

Encaminhem-se cópia da inicial e dos documentos que a instruem, bem 

como cópia desta sentença à Central de Inquéritos do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (Patrimônio Público), para ciência e providências 

que entenderem cabíveis; Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, 

após o cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042419-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1042419-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIDO: EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA Vistos etc. Intime-se o 

patrono do requerido a comprovar, no prazo de dez (10) dias, o preparo 

da carta precatória, ou que o requerido é beneficiário da gratuidade da 

justiça, sob pena de devolução da carta sem o cumprimento. Atendida a 

providência ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 823954 Nr: 30032-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o requerido a multa 

de 1% sobre o valor da causa, pelo ajuizamento de recurso meramente 

protelatório.

 Pela decisão de fls. 172, este feito foi suspenso, com fulcro no art. 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de um ano, por não terem sido 

localizados bens passíveis de penhora.

 Às fls. 177, foi certificado o decurso de prazo de suspensão e, embora 

devidamente intimado por meio de seu patrono, via DJE, o requerente 

quedou-se inerte (fls. 179).

 Dessa forma, presume-se que não há, neste momento, interesse em dar 

seguimento a este feito.

 Assim, determino o arquivamento dos autos até que haja manifestação 

para seu prosseguimento, ou que seja alcançado o prazo da prescrição 

intercorrente, na forma do art. 921, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC e Súmula 150, 

do STF.

 Procedam-se as anotações necessárias, inclusive no Sistema Apolo 

quanto ao prazo prescricional e arquivem-se os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 221442 Nr: 29600-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA XAVIER MACHADO, JOSÉ CARLOS 

XAVIER PEREIRA, WARLEY DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:15.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CRISTINA BELLO 

BRITO - OAB:6345, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3446-A/MT, 

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724, MARA REGINA 

LOPES SOUZA - OAB:14122, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15441, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT, 

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 Vistos etc.

Desapensem-se os volumes que não contêm documentos, peças e 

informações indispensáveis ao cumprimento da sentença, a fim de facilitar 

o manuseio dos autos.

 Defiro parcialmente os requerimentos do Ministério Público de fls. 

1.104/1.104-vº.

 Tendo em vista que a quantia encontrada pelo bloqueio de valores, via 

BacenJud, é inferior a 0,01% do valor do débito, procedi ao desbloqueio, 

conforme consta no extrato de fl. 1.097.

Intime-se a requerida Erica Xavier Machado Pereira, por seu patrono, 

sobre a penhora do veículo, bem como para que indique, no prazo de 

quinze (15) dias, onde o referido bem poderá ser encontrado.

 Expeça-se mandado para que sejam penhorados bens dos requeridos 

Erica Xavier Machado Pereira e Warley da Silva Miranda, suficientes para 

a quitação da dívida exequenda, no endereço fornecido pelo Ministério 

Público, às fls. 1.104-vº.

Expeça-se também certidão, para fins de protesto, conforme requerido 

(item 5, fl. 1.104-vº).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 462446 Nr: 31018-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAMPOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROMOTORIA 

PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11.116/MT, PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21.334/O, RENATA CRISTHINA AGUIAR SOARES - OAB:9.161/MT

 Vistos etc.

Desapensem-se os volumes que não contêm documentos, peças e 

informações indispensáveis ao cumprimento da sentença, a fim de facilitar 

o manuseio dos autos.

Diante da manifestação de fls. 970/976, converto em penhora a restrição 

inserida no prontuário do veículo VW/Fox Rock In Rio, placa OAQ 7117/MT, 

e nomeio o requerido Moacir Campos Soares como fiel depositário.

 O requerido também manifestou pelo pagamento da dívida de forma 

parcelada, em cem (100) vezes, no que não houve concordância do 

representante do Ministério Público, que pugnou pela venda do veículo 

para quitação parcial do débito e o pagamento do remanescente em vinte e 

quatro (24) parcelas mensais, devidamente atualizadas (fl. 982).

No caso do cumprimento de sentença, o pagamento de forma parcelada é 

vedado pelo disposto no §7º, do art. 916, do CPC. Entretanto, 
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considerando o interesse demonstrado pelo requerido em adimplir o débito, 

entendo que o parcelamento pode ser o meio eficaz para dar efetivo 

cumprimento a sentença, porém, o prazo não pode ser tão extenso, como 

pretende o requerido, bem como deve observar o disposto no art. 916, do 

CPC no tocante a incidência de juros e correção monetária.

 Desta forma, intime-se o executado Moacir Campos Soares, por seu 

patrono, via DJE, para que no prazo de dez (10) dias, manifeste acerca 

dos termos de parcelamento da dívida na forma apresentada pelo 

representante do Ministério Público às fls. 982/982-vº, sob pena de 

prosseguimento dos atos executórios.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 410142 Nr: 1108-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CLÓVIS DE 

ALMEIDA JUNIOR - PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS, DORGIVAL 

VERAS DE CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., 

GERSON VALÉRIO POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:3.892/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, ANDERSON FLAVIO DE GODOI (PROCURADOR GERAL 

DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10353, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

 Na decisão proferida às fls. 489/489-vº, foi deferida a exibição de 

documentos e a produção de prova pericial, postergando-se a apreciação 

da prova oral pleiteada pela requerida Comercial Amazônia de Petróleo 

(fls. 474/475).

 A perícia foi realizada, conforme laudo juntado às fls. 944/970, bem como 

a perita esclareceu os questionamentos realizados pelo requerente e 

respondeu aos quesitos complementares elaborados pela requerida 

Comercial Amazônia (fls. 1.028/1.034).

 As partes foram intimadas para manifestar sobre a complementação do 

laudo pericial, bem como o levantamento dos honorários remanescentes.

 A requerida Assembleia Legislativa concordou com o resultado da perícia 

e com o levantamento dos honorários (fls. 1.018 e 1.046).

 O representante do Ministério Público e a requerida Comercial Amazônia 

de Petróleo Ltda se manifestaram às fls. 1.042/1.042-vº e fls. 1.047/1.053, 

demonstrando que os esclarecimentos prestados pela perita foram 

satisfatórios.

 Desta forma, havendo concordância das partes, homologo o laudo pericial 

e complementar de fls. 944/970 e 1.028/1.034, para que surta seus legais 

efeitos. Não havendo discordância expressa ou manifestação das partes 

sobre a necessidade de outros esclarecimentos pela perita, autorizo o 

levantamento dos honorários periciais remanescentes, conforme 

requerido à fl. 1.041. Expeça-se o alvará.

 Para que não haja alegação de cerceamento de defesa, intime-se a 

requerida Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., por seu patrono, para 

que, no prazo de dez (10) dias, manifeste se ainda há interesse na 

produção da prova oral, devendo, em caso positivo, justificar a pertinência 

e adequação ao fato que se pretende com ela provar, bem como indicar 

quais as questões de direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II 

e IV, ambos do CPC), sob pena de preclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 179047 Nr: 26368-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GARCIA OURIVES, IVAN PIRES 

MODESTO, WALTER CESAR DE MATTOS, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS PIRES, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES PORTAL DO VALE LTDA., LEDA 

REGINA DE MORAES RODRIGUES, PEDRO CORREA FILHO, ESPÓLIO DE 

PEDRO CORRÊA FILHO, DILMA IZABEL DUTRA CORREA, JAIR DE 

OLIVEIRA LIMA, FRIGORÍFERO VALE DO GUAPORÉ S/A, FRIGORÍFICO 

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE LTDA, jairo carlos de 

oliveira, PEDRO CORREA NETO, PAULO GUILHERME CORREA, PATRICIA 

CORREA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO 

- OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 

6173/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, CIBÉLIA 

MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:OAB MT 2.301/A, CLAUDIA 

ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, FÁBIO 

MAGALHÃES OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.564, GILMAR GONÇALVES 

ROSA - OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - OAB:5200/MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JOEL LUÍS THOMAS BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4.652/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RICARDO POMERANC 

MATSUMOTO - OAB:OAB SP 174.042, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:3942/TO, TALITHA 

LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464/MT

 Vistos etc.

Verifica-se, pelos documentos juntados às fls. 7.005/7.026, que a dívida 

representada pelas CDA’s que instruem este processo e representam o 

dano ao erário ainda não foram integralmente quitadas, portanto, não é 

possível revogar a medida de indisponibilidade de bens decretada, como 

requerido às fls. 6.983/6.990, salientando que em razão da quitação 

parcial, vários imóveis já foram liberados.

 Desse modo, deve esta ação prosseguir em seus ulteriores termos, não 

se olvidando que, mesmo havendo integral ressarcimento do dano, será 

necessário analisar o mérito desta ação e decidir sobre a prática ou não 

de ato de improbidade administrativa.

 Tendo em vista a manifestação ministerial de fls. 7.000/7.001, designo a 

audiência instrutória em continuação para o dia 12/03/2019, às 14h30min.

 Intime-se a testemunha residente nesta Comarca, consignando as 

advertências legais.

 Expeça-se carta precatória, com prazo de sessenta (60) dias, para ouvir 

a testemunha Florisval Cardoso dos Santos.

 Abra-se vista ao representante do Ministério Público para informar o 

endereço da testemunha Antonio Felix Alvares. Se a testemunha residir 

nesta Comarca, expeça-se mandado para a intimação. Caso a testemunha 

resida em outra Comarca, expeça-se carta precatória para sua oitiva, com 

prazo de sessenta (60) dias.

 Intimem-se os requeridos, por seus patronos, e o Estado de Mato Grosso, 

mediante vista.

 Homologo, para que surta seus legais efeitos, a desistência da oitiva da 

testemunha Clarival Stakoski, manifestada pelo representante do Ministério 

Público (fl. 7.001).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 239 de 629



 Determino a sra. gestora que até vinte (20) dias antes da realização da 

audiência, os autos sejam conferidos para verificar a regularidade das 

expedições, intimações e publicações, de forma a não prejudicar a 

realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 748003 Nr: 45290-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO - SEÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, CARLOS ROBERTO DE 

CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - 

OAB:12.917/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - OAB:22997, 

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, 

QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:12.233-A/MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES 

- OAB:13.096-B/MT

 Vistos etc.

 Esta ação está na fase de cumprimento de sentença, sendo que 

obrigação de fazer consistente na publicação do dispositivo da sentença 

já foi cumprida (fls. 604/638) e futuras habilitações para o cumprimento 

individual da sentença deverão ser feitas de forma autônoma.

 Às fls. 807, foi homologado o acordo extrajudicial realizado entre a 

requerida Concremax e o Dr. Antonio Carlos Tavares de Mello, referente 

ao saldo remanescente dos honorários sucumbenciais.

 Às fls. 813, o patrono de Magda Mendes da Silva e Sandra Marcia de Laet 

informou que os acordos realizados em audiência (fls. 785/786 e 787/788) 

foram integralmente cumpridos.

 Dessa forma, demonstrado o cumprimento das obrigações impostas na 

sentença, julgo extinto o processo, com fulcro do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1106449 Nr: 13148-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, EDSON CONCEIÇÃO GODOY DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, DARLÃ MARTINS 

VARGAS - OAB:OAB/MT 5300-B, Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, JOÃO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

OAB:12.055/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:OAB/MT 

8942, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, RAFAEL 

PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como 

foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de 

declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor atualizado da causa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1027134 Nr: 35422-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Roberto 

Aparecido Turin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como 

foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de 

declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor atualizado da causa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1118289 Nr: 18027-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, IRACY DAS GRAÇAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., ANA LIDIA SOUSA MARQUES - 

OAB:3654, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - 

OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:12055, LUIZ EDUARDO DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR - 

OAB:3567-B/MT, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, VICTOR RIBEIRO DA SILVA 

MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como 

foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de 

declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor atualizado da causa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1085515 Nr: 4058-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ASSIS GUARESQUI, JOÃO BOSCO 

DE LAMONICA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT
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 Vistos etc.

 As partes foram intimadas para indicar as provas a serem produzidas 

durante a instrução processual e apenas o representante do Ministério 

Público e o requerido João Bosco manifestaram tempestivamente (ref. 110 

e 119), pleiteando pela produção de prova oral, consistente no depoimento 

dos requeridos e a oitiva de testemunhas.

 A manifestação da defesa do requerido José Guaresqui é intempestiva, 

conforme certificado na ref. 126.

 Assim, defiro a produção da prova oral, como pleiteado pelo requerente e 

pelo requerido João Bosco e designo a audiência instrutória para o dia 

19/02/2019, às 14h30min.

 Proceda-se ao cadastro das testemunhas no sistema Apolo.

 Intimem-se pessoalmente os requeridos para prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que caso não compareçam ou se recusem a depor, será 

aplicada a penalidade de confissão, na forma do art. 385, §1º, do CPC.

 Intimem-se, também, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 

consignando as advertências legais.

 Intime-se a defesa do requerido João Bosco a juntar aos autos o rol de 

testemunhas, no prazo de dez (10) dias, bem como promover a intimação 

destas, na forma do art. 455, §§1º, 2º e 3º, do CPC, sob pena de 

desistência tácita.

 Intimem-se os advogados constituídos, via DJE, e o representante do 

Ministério Público mediante vista.

 Determino a sra. gestora que até vinte (20) dias antes da realização da 

audiência, os autos sejam conferidos para verificar a regularidade das 

expedições, intimações e publicações, de forma a não prejudicar a 

realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1111011 Nr: 15081-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVEIRA DE FIGUEIREDO FILHO, 

ANTÔNIO VADEIR JUVINO, EDNEI GUSTAVO DE SOUZA, JONNATTHA 

CRYSTTYAN PEREIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145 MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Vistos etc.

 O processo foi saneado pela decisão proferida na ref. 117, sendo 

deferida a produção de prova oral e documental. Os requeridos Francisco, 

Antonio e Edinei apresentaram rol de testemunhas com a contestação (ref. 

70; 96 e 100). O representante do Ministério Público arrolou quatro 

testemunhas e o Estado de Mato Grosso, bem como a defesa do requerido 

Jhonnatta, embora regularmente intimados, não manifestaram sobre a 

produção de provas (ref. 132 e 137). Proceda-se ao cadastro das 

testemunhas arroladas no sistema Apolo.

 O requerido Francisco arrolou como testemunha a vítima dos fatos, Renan 

Carlos Leão Pereira do Nascimento, entretanto, por ter interesse na causa, 

a vítima é suspeita, nos termos do art. 447, §3º, II, do CPC. Desta forma, o 

seu depoimento pode ser colhido, porém, com as limitações previstas no 

§5º do art. 447, do CPC.

 A vítima exerce o cargo de juiz de direito, atualmente lotado na 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme consta no 

lotacionograma da página eletrônica do TJMT.

 Assim, oficie-se a vítima, solicitando que informe a este Juízo dia, hora e 

local para que possa ser ouvida, consignando a ressalva prevista no art. 

454, §2º, do CPC.

 Sem prejuízo, desde já designo o dia 20/02/2019, às 14h30min, para 

audiência instrutória onde serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes.

 Requisite-se a apresentação das testemunhas que são policiais militares 

e servidores públicos (art. 455, §4º, inciso III, CPC).

 As testemunhas arroladas pelos requeridos que não são servidores 

públicos deverão ser intimadas pelos advogados que as arrolaram, na 

forma prevista no art. 455, §§1º, 2º e 3º, CPC e sob pena de desistência 

tácita.

 Intimem-se os advogados constituídos, via DJE, e o representante do 

Ministério Público e o Estado de Mato Grosso mediante vista.

 Determino a sra. gestora que até vinte (20) dias antes da realização da 

audiência, os autos sejam conferidos para verificar a regularidade das 

expedições, intimações e publicações, de forma a não prejudicar a 

realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1139871 Nr: 27333-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR 

LTDA, CLINICA DE FISIOTERAPIA FIOCARDIO LTDA, D.D.INTENSIVISMO E 

AUDITORIA MÉDICA LTDA, ALESSIO & REDIVO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, 

CASSIO ENRIQUE NUNES SANTALUCIA - OAB:17157, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI e OUTROS - 

OAB:OAB/MT 12.029, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 Vistos etc. (...).. Com fundamento no art. 401, do CPC, cite-se o Estado de 

Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador-Geral para que, no prazo de 

quinze (15) dias, apresente copia integral do processo administrativo de 

regulação do paciente Gomercindo Alves da Rocha (nascido aos 

04/08/1941; filiação Abílio Alves da Rocha e Josefina Brambilla, para a 

realização de cirurgia de urgência, denominada “angioplastia com 

colocação de stent farmacológico”, objeto da ação cível n.º 

11903-26.2012.811.0003, código 716514, que tramitou perante a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT. Consigne-se a 

advertência prevista no art. 403, parágrafo único, do CPC, para a hipótese 

de descumprimento. Após a exibição dos documentos, designarei, se 

n e c e s s á r i o ,  a u d i ê n c i a  p a r a  a  i n q u i r i ç ã o  d a s 

testemunhas.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1157857 Nr: 35001-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA- 

ECUSP, MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC, LAURA FRANCO LIRA LIMA - OAB:19508/O, 

NEWTON SOUZA CARDOSO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.958

 Vistos etc.

 Tendo em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, 

todos do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das 

partes, instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao 

requerente, manifestarem se concordam com o julgamento do processo no 

estado em que se encontra, ou se pretendem produzir provas.

 Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, determino que as 
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partes, no mesmo prazo acima, indiquem precisamente quais são as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e adequação 

ao fato que se pretende com ela provar, bem como indicar quais as 

questões de direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, 

ambos do CPC).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1283856 Nr: 2901-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS - OAB:10101/MT, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19.512-O/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15.370/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, UEBER R. CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.789, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, 

todos do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das 

partes, instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao 

embargante, manifestarem se concordam com o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, ou se pretendem produzir provas.

 Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, determino que as 

partes, no mesmo prazo acima, indiquem precisamente quais são as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e adequação 

ao fato que se pretende com ela provar, bem como indicar quais as 

questões de direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, 

ambos do CPC).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105728 Nr: 17943-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, LUZ MARINA BORGES MACIEL PINHEIRO, GILMAR 

DA CRUZ E SOUZA, ALEX CAMPOS MARTINS, MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO, JAILMARA FERREIRA DOURADO SILVA, MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO, MUNIR ARFOX, ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA VIDAL, 

ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO, JULIANA RIBEIRO SALVADOR, 

HELLENY ARAUJO DOS SANTOS, ALBERTO BARRETO DE ANDRADE, AIR 

PRAEIRO ALVES, RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, 

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, OTHON CALESTINI, RUTH 

SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES, SIMONE CAMPOS DA SILVA, 

LUCIANA DECESARO, ZELCY LUIZ DALL´ACQUA, MARIA ALESSANDRA 

SILVERIO, JOSE CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS, LINDALVA 

DE FATIMA RAMOS, DANIELLE CRISTINA PREZA DALTRO DORILÊO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ZAQUE DE JESUS - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNO HOMEM DE 

MELO - OAB:PROCURADOR, CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10.112/MT, ELIZABETH MARIA DE SOUZA NEVES MIOTTO - 

OAB:7368/MT, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0, NATALIA 

RODRIGUES ALVARES MACEDO - OAB:15541-O, NATALIA RODRIGUES 

ALVARES MACEDO - OAB:15541/O, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, VANIA MARIA 

CARVALHO - OAB:7931/MT, ZELCY LUIZ DALL' ACQUA - 

OAB:2718-A/MT

 INTIMAR AS PARTES DA R. DECISÃO DE FLS. 1890 A SEGUIR 

TRANSCRITA: Vistos etc. Diante da juntada do Ofício 060/2018, oriundo da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e da possibilidade de 

julgamento antecipado da lide, determino que as partes se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como informem se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas. Após o decurso do prazo, 

certifique-se, em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136757 Nr: 25975-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR DA COSTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, GRHEGORY PAIVA 

PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, GUSTAVO DI ANGELLIS D SILVA 

ALVES - OAB:OAB-DF 40.561, LÉO DA SILVA ALVES - OAB:7621/DF, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA REF:59 : Ante o exposto: a)- 

Indefiro o pedido firmado pelo réu Luiz Cesar da Costa de sobrestamento 

deste feito; b) Afasto a tese de incompetência absoluta deste Juízo; c) 

Indefiro o pedido de reconhecimento da conexão deste feito em relação a 

todos os processos consignados pela Defesa, mais precisamente, os de 

n º  5 5 3 0 4 - 5 3 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  1 8 0 6 9 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

1 9 9 0 3 - 5 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 7 3 9 - 0 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 3 5 4 5 - 3 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 3 8 9 6 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 2 7 8 2 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 8 1 0 - 1 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 3 9 0 0 - 4 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 9 7 3 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 6 0 1 1 - 0 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 6 4 7 1 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 5 9 2 6 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 9 8 9 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 8 6 6 0 - 3 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 5 2 4 3 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 5 9 7 5 - 5 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 5 9 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 8 5 5 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 7 9 0 4 - 3 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

2 4 2 9 7 - 0 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 4 8 5 4 - 9 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

1 8 0 7 4 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  2 2 9 8 0 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

22487-96.2016.811.0041 e 18057-04.2016.811.0041 (PJE);

d)- Reconheço a conexão por prejudicialidade externa do presente feito 

com o processo nº 1005606-27.2016.8.11.0041, em tramite no Juízo da 4ª 

Vara Esp. da Fazenda Pública, entretanto, apesar de reconhecida a 

prejudicialidade externa, indefiro o apensamento de ambos os autos em 

razão da incompetência material. Por derradeiro, pelos motivos elencados, 

indefiro a suspensão deste feito;

e) Rejeito as teses de prescrição e decadência; f)- Resolvendo o mérito 

da controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da 

presente Ação Civil Pública, em face da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Luiz Cesar da Costa e, assim, 

diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu 

Luiz Cesar da Costa (Ato n.º 932/97) e de todos os demais atos 

administrativos subsequentes, que enquadraram o réu Luiz Cesar da 

Costa no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT; g)- 

Declaro a falsidade da Certidão (Controle) de Vida Funcional 

confeccionado pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso (Doc. 1 –Ref. 19) , que inseriu lançamentos 

anteriores a 29/6/1988, data de ingresso do réu na ALMT, razão pela qual 

deverá a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, , no prazo de 

15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta, ratificar o Controle de 

Vida Funcional do réu Luiz Cesar da Costa, excluindo-se os lançamentos 

anteriores a 29/6/1988 e fazendo constar como data de ingresso na 

referida Casa de Leis a data de 29/6/1988, no prazo de 15 (quinze) dias 

após o trânsito em julgado. h)- Condeno o réu Luiz Cesar da Costa nas 

custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado 
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de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que 

são isentos . i)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. j)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de 

Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso 

deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Luiz 

Cesar da Costa de qualquer remuneração, subsídio etc. decorrente do Ato 

n.º 932/97, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de 

todos os demais atos administrativos subsequentes que o enquadraram 

no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, sob pena de 

incidirem, cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). k) No mais, em razão do reconhecimento da 

prejudicialidade externa, comunique-se ao Juízo da 4ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Capital, onde tramita o feito n.º 

1005606-27.2016.8.11.0041, encaminhando-lhe cópia desta sentença. l) 

Encaminhem-se cópia da inicial e dos documentos que a instruem, bem 

como cópia desta sentença à Central de Inquéritos do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (Patrimônio Público), para ciência e providências 

que entenderem cabíveis;

Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o cumprimento das 

determinações exaradas na presente sentença.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001548-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO JOSE DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

NELIAN PROCESSO n. 1001548-10.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: DIONISIA FERREIRA DA 

CRUZ POLO PASSIVO: LINO JOSE DA CRUZ INTIMANDO(A): TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Dionísia Ferreira da Cruz, em face de Lino José da Cruz, 

devidamente qualificados na inicial. Esclareceu a parte autora que, o 

curatelando apresenta quadro de “demência não especificada” (CID 10 

F03), o que o impossibilita à prática dos atos da vida civil, sendo que, se 

encontra hoje sobre os cuidados da autora, sua filha. A ação foi recebida, 

por meio da decisão de id. 11552168, que deferiu a gratuidade processual 

postulada, nomeou a autora, curadora provisória do curatelando e 

determinou sua citação. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de verificar se o curatelando possuía condições, para se 

apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. Relatório de estudo social, consta do id. 12501400. O INSS 

informou que o requerido recebe benefício previdenciário – id. 12765966. 

O curatelando foi regularmente citado, contudo, deixou decorrer in albis o 

prazo para se manifestar nos autos, conforme se observa dos ids. 

13063722 e 13421520. Nomeado-lhe curador especial, a contestação por 

negativa geral constada do id. 14479212. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva 

a decisão que nomeou a autora curadora do requerido, promovendo-se a 

transcrição da sentença no registro das pessoas naturais – id. 15171457. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. A condição pessoal do 

curatelando está amplamente demonstrada nos autos, inclusive por meio 

de laudo médico, que atesta o quadro apresentado – id. 11499446. 

Ademais, por meio do estudo social realizado, foi possível confirmar in 

loco os fatos – id. 12504100, ao que se vislumbrou que o curatelando se 

apresenta muito fragilizado até mesmo em decorrência da própria idade, 

está cego e possui os membros muito fracos. Entrevistado, o curatelando 

respondeu: “este verbalizou seu nome completo, sua idade (75 anos) 

afirmando que é aposentado e que sua filha, ora requerente é quem 

administra este valor em prol de suas necessidades “é ela quem sempre 

faz tudo para mim”. (sic) Tem problemas de visão (só enxerga vultos, 

manchas brancas) e sente muitas tonturas “zonzo”; não consegue andar 

sozinho, tem medo de cair. (sic) Sente-se fragilizado e quase não anda, 

somente apoiado em terceiros e com muita dificuldade. Reside em 

companhia da filha Dionísia, mas as vezes passa alguns dias no sítio onde 

residia antes de ficar doente. Possui companheira, mas ela não gosta de 

ficar na casa de sua filha, e ainda não pode contar com ela, pois ela 

também tem problemas, não sabe resolver nada, tudo é sua filha quem 

resolve para ele. (...) Está de pleno acordo que sua filha Dionísia seja sua 

Curadora, já que não tem mais condição de saúde para realizar as suas 

atividades de vida diária e seus compromissos. “O requerido verbalizou 

esses fatos com dificuldade na fala, sendo necessária a presença da filha 

para explicar o que ele estava dizendo”. (sic)”. Verifica-se que, embora o 

curatelando tenha uma companheira, a mesma reside em companhia de 

sua filha, num sítio, e que apresenta problemas que a impedem ao 

exercício da curatela do companheiro, tendo sido constatado no estudo 

que “Vale ressaltar que o requerido possui uma companheira, mas esta é 

pessoa muito simples e humilde (aparentando certo comprometimento 

mental), talvez por isso, sem interesse ou condição de representa-lo, 

deixando assim; esse encargo para a requerente; até mesmo porque é 

pessoa de sua inteira confiança, já que vem representando-o de fato há 

anos”. Como se observa, a curatela é medida necessária neste momento 

da vida do curatelando, estando sua filha, apto ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Lino José da Cruz, nomeando, 

como sua curadora Dionísia Ferreira da Cruz, tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, 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 
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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: 1041488-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DANZMANN PFAFFENZELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SERGIO PFAFFENZELLER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUILHERME DANZMANN PFAFFENZELLER (HERDEIRO)

CARLOS EDUARDO DANZMANN PFAFFENZELLER (HERDEIRO)

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: 

1041488-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SANDRA MARIA DANZMANN 

PFAFFENZELLER REQUERIDO: ESPÓLIO DE SERGIO PFAFFENZELLER 

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 

inventário e, dada à inexistência de litígio, a converto em arrolamento 

sumário, nomeando como inventariante Sandra Maria Danzmann 

Pfaffenzeller, 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 

SERGIO PFAFFENZELLER, CPF nº 131.887.200-68, filho de Noberto 

Pfaffenzeller e Mathilde Paulina Pfaffenzeller. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024194-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. G. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. O executado constituiu advogado nos autos e pediu liberação do 

sigilo, de modo que, tomou ciência de todo o conteúdo da ação, situação 

que impõe o reconhecimento de que o executado deu-se por citado desta 

execuação. Portanto, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, para que efetue o pagamento ou apresente 

justificativa, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser decretada a prisão 

civil. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista à 

exequente. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039889-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA FERREIRA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 : 

1039889-08.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTEVINA 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO DE BRITO 

CANDIDO Vistos. Acolho os autos na forma declinada. Venha aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, documento indispensável à propositura da 

ação; neste caso, cópia dos documentos pessoais da requerente Estevina 

Ferreira de Oliveira. Caso não atendida a determinação, a inicial será 

indeferida. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118924 Nr: 18309-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDM, XLD, MDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ARAÚJO 

MACHADO - OAB:55180 PR, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar 

referente ao parecer do Ministério Público juntado às fls. 730 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125135 Nr: 20970-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLPG, JCGDV, CLPG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivete Miyuki Futimoto - 

OAB:16627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da advogada da parte autora, para manifestar 

referente ao parecer do Ministério Público juntado às fls. 85 dos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905312 Nr: 33758-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - 

OAB:9.993-E, ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - OAB:8.951, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LEONARDO DANIEL 

LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - 

OAB:9.801, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT, TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA - OAB:12.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6070

 Procedo a intimação do advogado da parte requerente, para manifestar 

referente ao parecer do Ministério Público juntado às fls. 193, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 966701 Nr: 7705-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA, DALVA DE 

ARAUJO MORAES, BENICIO DO NASCIMENTO, ADAIL DE ARAUJO 

COLMAN, NANETI ARAUJO GUIMARAES, GLORIA ARAUJO COLMAN, 

NATHAN DE ARAUJO, ESPÓLIO DE JOAO DE ARAUJO FILHO, TANIA 

JOELI DE ARAUJO, TONY JULIS DE ARAUJO, ESPÓLIO DE NANCY DE 

ARAUJO LEITE, JULIO LEITE JUNIOR, JULIANO LEITE, ANDREA LEITE, 

PAULO FERREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE NAIDE DE ARAUJO DE 

ALMEIDA, VALDEZ FERREIRA DE ALMEIDA, PAULO FERREIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR, JOAO ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA, HOSANA 

ANTUNES DE ALMEIDA, MARIA DE JESUS SILVA, GRACIELLI OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIVA PEREIRA DE ARAÚJO, 

ESPOLIO DE JOÃO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino que, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

advogado do inventariante, manifeste-se sobre a possibilidade de juntada 

dos instrumentos de procuração outorgados pelos herdeiros.Se não forem 

juntadas as procurações, citem-se os herdeiros Adail de Araújo Colman e 

seus filhos Nancy de Araújo Colman, Adailsa de Araújo Colman e Waldir 

de Araújo Colman, no endereço informado às fls. 35/36; e, também, as 

herdeiras Adriana Cristina Araújo Queiroz e Carla Cely Araújo, 

qualificadas às fls. 121/120.Do mesmo modo, ou seja, não juntadas as 

procurações, o inventariante deverá informar os endereços de: Tânia Joeli 

de Araújo e Tony Julis de Araújo, bem como, de Glória Araújo da Silva, 

Benício do Nascimento Araújo, Júlio Leite Junior, Andrea Leite; João André 

Ferreira de Almeida, haja vista que foram negativas as tentativas de 

citação nos endereços informados nas primeiras declarações (fls. 145, 

149 e 157).E, ainda, com relação ao herdeiro Jefferson Bather Araújo 

Moraes, deverá manifestar-se sobre a possibilidade de juntada de 

instrumento de procuração, visto que reside no Canadá, o que, 

hodiernamente, é perfeitamente possível, tendo em vista que poderá firmar 

o instrumento e remetê-lo por correio ou mesmo digitalizá-lo e 

encaminhá-lo por e-mail.Por fim, também no prazo de 20 (vinte) dias, os 

autos deverão ser instruídos com as certidões negativas de débitos 

fiscais, em nome dos inventariados João de Araújo e Diva Pereira de 

Araújo, expedidas pela Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ-MT) e 

Procuradoria-Geral do Estado. E, ainda, somente em nome de Diva Pereira 

de Araújo, expedidas pela Receita Federal do Brasil e Prefeitura Municipal 

de Cuiabá, assim como, da certidão de inexistência de 

testamento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065761 Nr: 53564-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAERTT 

RODRIGUES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

53564-60.2015.811.0041, Protocolo 1065761, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041320-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE CRISTINE DA SILVA PINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO (EXECUTADO)

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 : 

1041320-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KATIELLE CRISTINE DA SILVA 

PINHO EXECUTADO: GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO 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. Nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil, cite-se o executado pessoalmente, para no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar 

o débito constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês 

de outubro/2018, mais as parcelas que vencerem no curso deste 

processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1032858-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA METELLO DINIZ (REQUERENTE)

MOACYR MARIA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (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 : 

1032858-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MOACYR MARIA METELO, 

ELZA MARIA METELLO DINIZ REQUERIDO: BRASILPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A Visto. Cuida-se de "medida cautelar de produção 

antecipada de provas" proposta em face da Brasilprev Seguros e 

Previdência S.A., distribuída por dependência ao Proc. 

1002274-81.2018.8.11.0041. No entanto, o referido processo foi extinto 

por sentença sem julgamento de mérito que já transitou em julgado. Além 

disso, a matéria versada nesta ação não se refere ao direito de família e 
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sucessões, de modo que, não se enquadra na esfera de competência 

desta Vara Especializada. Com efeito, tratando-se de espécie de 

competência material, portanto, absoluta, é dever deste juízo declinar de 

ofício a competência para o seu processamento. Diante do exposto, nos 

termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, declino a competência 

para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1031272-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIANE SULPINO GUIMARAES (REQUERENTE)

P. H. G. S. (REQUERENTE)

L. H. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA KETHLLYN MOREIRA DE ARRUDA MACIEL OAB - MT22901/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MICHELLEY CHRISTINE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

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 : 

1031272-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EUZIANE SULPINO 

GUIMARAES, LAIS HADASSA GUIMARAES SILVA, PEDRO HENRIQUE 

GUIMARAES SILVA REQUERIDO: WELLINGTON ALVES DA SILVA 

Processo n. 1031272-59.2018.811.0041. Visto. 1. Defiro a gratuidade 

processual ao Espólio. 2. Cuida-se de ação de arrolamento especial 

(comum) ajuizada pelo cônjuge e herdeiros de Wellington Alves da Silva, 

em que todos os interessados estão representados pelos mesmos 

advogados, o que evidencia a inexistência de litígio quanto ao inventário e 

a partilha de bens. 3. Dispõe o art. 664 do Código de Processo Civil que: 

“Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 

(mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de 

arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, 

a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.” 4. Logo, 

considerando que o valor dos bens não supera 1000 (mil) salários 

mínimos, esta ação deverá ser processada na forma do arrolamento 

especial, previsto no art. 664 do Código de Processo Civil, sabidamente 

mais célere. 5. Nos termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo 

Civil, NOMEIO a requerente Euziane Sulpino Guimarães Silva para exercer 

a função de inventariante, independentemente de compromisso (Cód. 

Proc. Civil, art. 664). 6. Com efeito, dispõe o art. 664 do Código de 

Processo Civil, que o inventariante deverá apresentar com as 

declarações, a atribuição de valor aos bens e o plano de partilha. Além 

disso, o pedido deve estar instruído com todos os documentos 

imprescindíveis para o processamento da ação. 7. Analisando a petição 

inicial e os documentos que a instruíram, verifica-se que o processo 

necessita, ainda, ser instruído com os seguintes documentos: I) certidão 

negativa de débitos fiscais expedida pela Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso-SEFAZ/MT; II) certidão de inexistência de 

testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 8. Ressalto, desde já, que o registro do 

formal de partilha na matrícula dos imóveis dependerá do prévio registro 

do título de aquisição da propriedade do imóvel no Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do autor da herança, conforme o disposto no art. 1.227 

do Código Civil, por força do princípio da continuidade da cadeia dominial, 

previsto no art. 195 da Lei de Registros Públicos. 9. Defiro a expedição de 

alvará para levantamento do saldo de FGTS e da restituição de imposto de 

renda, inclusive dos menores, porque, como muito bem observado pela 

patrona das requerentes na petição inicial, consoante jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a administração dos bens móveis que 

pertençam aos filhos está compreendida no poder familiar (Código Civil, 

art. 1.689, incisos I e II), e não há qualquer indicativo de que a genitora não 

possua condições de exercê-lo. Ademais, ficou demonstrado pelos 

documentos acostados à petição inicial a necessidade do custeio de 

tratamento médico para os menores. 10. Expeça-se ofício à empresa 

Embracon Administradora de Consórcios solicitando que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o depósito do valor contemplado na Conta de 

Depósitos Judiciais, e encaminhe para este Juízo o comprovante. 

Remeta-se, em anexo, cópia da certidão de óbito, do contrato de 

consórcio e o passo-a-passo para que seja emitida a guia de depósito 

judicial. 11. Promova-se o bloqueio dos saldos de contas e aplicações 

financeiras, via sistema BACENJUD, bem como, sua transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais do TJMT, vinculada a este processo. 12. 

Promova-se a consulta dos veículos cadastrados em nome do falecido, via 

sistema RENAJUD. 13. Com a informação juntada ao processo, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada 

dos documentos relacionados nesta decisão (item 6). 14. Demais 

requerimentos, especialmente, com relação ao alvará para transferência 

do veículo que teria sido alienado em vida pelo falecido, será apreciado 

após oitiva do Ministério Público. 15. Por fim, dê-se vista ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031284-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GRAZIELE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FAUSTINA DE BARROS (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  n . 

1031284-73.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

ajuizada por Simone Graziele de Barros em razão da morte de sua 

genitora Maria Faustina de Barros, em que que a requerente declara ser a 

uma única herdeira. 2. havendo uma única herdeira, determino que esta 

ação seja processada na forma do arrolamento sumário, nos termos do 

§1º do art. 659 do Código de Processo Civil. 3. Com base no art. 617, 

inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO a requerente inventariante, 

independentemente de compromisso. 4. Entretanto, determino que a 

petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja 

instruída com: a) rol de bens e dívidas, seus valores, consoante o 

disposto no art. 620 do Código de Processo Civil; b) certidões negativas 

de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal, Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ e PGE) e pela Receita Federal do Brasil; c) certidões 

atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; d) certidão de 

inexistência de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 5. No mais, DEFIRO o 

pedido de gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que, se 

constatado no curso do processo que possui condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. 6. Decorrido sem 

manifestação o prazo para emenda da petição inicial, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033471-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. S. (REQUERENTE)

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROMITTI SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (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  n . 

1033471-54.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta pelos herdeiros e cônjuge supérstite de Elizete Tereinha Saraiva 

que não foi instruída com os obrigatórios instrumentos de procuração dos 

requerentes. 2. Além disso, verifica-se que inexiste litígio quanto à partilha 

de bens, de modo que, a ação deverá ser processada na forma de 

arrolamento sumário, visto que o herdeiro incapaz atingirá a plena 

capacidade civil no próximo dia 28. 3. Emende-se, portanto, a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com pedido para processamento do 

inventário na forma de arrolamento sumário e juntada dos seguintes 

documentos imprescindíveis para o processamento da ação: a) 

instrumentos de procuração firmados pelos herdeiros; b) acordo de 
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partilha; c) certidões negativas de débitos fiscais Municipal, Estadual 

(SEFAZ-Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso) e da Receita Federal do 

Brasil; d) certidão de inteiro teor das matrículas dos imóveis, atualizadas; 

e) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 4. 

Observo, por fim, que as custas processuais e taxa de distribuição 

deverão ser recolhidas antes da expedição do formal de partilha, nos 

termos do art. 8ª, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 5. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026164-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILIENE DA SILVA BARBOSA OAB - 332.238.738-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORGES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

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 : 

1026164-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: GABRIELLY DA SILVA 

CONCEICAO REPRESENTANTE: KEILIENE DA SILVA BARBOSA 

EXECUTADO: ADEMIR BORGES DA CONCEICAO Vistos. 1. Acolho os 

autos na forma declinada. 2. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 3. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se 

para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver. 4. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). 5. Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). 6. Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). 7. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. 8. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028661-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTEN DOS SANTOS TAPAJOZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON VEDOVATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

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 : 

1028661-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSIANE CRISTEN DOS 

SANTOS TAPAJOZ EXECUTADO: ADENILSON VEDOVATO DOS SANTOS 

Vistos. 1. Acolho os autos na forma declinada. 2. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 523 do novo Código de 

Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. 4. Não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 

1º). 5. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). 6. Querendo, o 

executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 525, caput e § 1º). 7. Decorrido o prazo assinalado sem 

manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para 

que indique bens à penhora ou postule o que entender de direito. 8. Sirva 

cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029518-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS DE ARRUDA SOUZA (EXECUTADO)

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 : 

1029518-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: THALISON GUSTAVO ALMEIDA 

SOUZA EXECUTADO: EZEQUIAS DE ARRUDA SOUZA Vistos. 1. Acolho 

os autos na forma declinada. 2. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 3. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se 

para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver. 4. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). 5. Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). 6. Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). 7. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. 8. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030700-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SALLES PERES LOPES OAB - 034.862.961-32 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES COSTA (EXECUTADO)

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 : 

1030700-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KAUA ADAO PERES ALVES 

REPRESENTANTE: ANA KAROLINE SALLES PERES LOPES EXECUTADO: 

JOSIMAR ALVES COSTA Vistos. Acolho os autos na forma declinada. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 528 do 

novo Código de Processo Civil, cite-se o executado pessoalmente, para no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar 

o débito constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês 

de setembro/2018, mais as parcelas que vencerem no curso deste 

processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002032-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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. 1002032-59.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

19.638,78 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: ANDREA MELLO PONCIONI Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-250 POLO PASSIVO: Nome: MAGNO STEFANI CEZAR Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 437, 

clinica magno cezar - esquina, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para tomarem ciência 

do despacho retro e cálculo juntado. CUIABÁ, 11 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035303-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. Z. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(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. 1035303-25.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

12.000,00 ESPÉCIE: [Regulamentação de Visitas, Fixação]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: TASSIO DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA IVAÍ, 

2434, - ATÉ 2434/2435, JARDIM ELDORADO, VOTUPORANGA - SP - CEP: 

15501-100 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA PINHEIRO ZUBIOLO 

Endereço: TRINTA E UM, 280, BOA ESPERANCA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-560 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

para efetuar a juntada de procuração nos autos devidamente assinada, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 11 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.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002343-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA iZABEL DE AMORIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

THAISA MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

DHENNER MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

MARLI COMIM PERGHER OAB - 383.571.191-15 (REPRESENTANTE)

LUCAS PERGHER AMORIM (HERDEIRO)

CRHYSTIANE BISPO AMORIM (HERDEIRO)

ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM (HERDEIRO)

WANDER SCHURING DE AMORIM (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002343-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cumpra-se primeiramente o determinado nesta 

data nos autos do incidente de Remoção de Inventariante n. 

1042999-15.2018.8.11.0041, no que diz respeito à intimação do 

inventariante para manifestar no prazo de cinco dias, inclusive em face do 

postulado nestes autos, Id 16889148. Após, voltem ambos os processos 

conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 117884 Nr: 6782-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRF, ZSCRC, CAAR, MJADVG, JRDVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, DÉCIO ARANTE FERREIRA - OAB:5920, DÉCIO ARANTES 
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FERREIRA - OAB:5.920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que o inventariante, depois de 

prolatada a sentença de homologação da partilha, fls. 1007/1008v, 

manifestou às fls. 1078, requerendo a retificação do formal de partilha em 

razão de que o “imóvel com matrícula 1169909 consta como de 

propriedade do ora requerente. Nele, deve-se fazer constar uma 

edificação já existente.”

 Assim, diante dessa pretensão, oportuno consignar, desde já, como se 

sabe, é possível a retificação do formal de partilha desde que para corrir 

“inexatidões materiais”, nos termos do art. 656 do Código de Processo 

Civil.

 Ademais, já se decidiu no seguinte sentido:

 “Correta a decisão que determinou a regularização do imóvel inventariado, 

relativamente a averbações de edificações que há muito deveriam ter sido 

providenciadas. Inteligência dos artigos 167 e 169 da LRP. Recurso 

desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70073646309, TJRS, Julgado em 

27/09/2017)

 Outrossim, considerando, ainda, o que consta no documento de fls. 1085, 

bem como tendo em vista, também, que se instaurou divergência nestes 

autos, mormente diante da pretensão de sobrepartilha, fls. 1048/1051, 

primeiramente, então, por medida de cautela, antes de qualquer decisão 

efetiva sobre o pedido de fls. 1078 - conforme, aliás, já havia sido 

determinado anteriormente, por este Juízo, fls. 1042 - prudente oportunizar 

a manifestação de herdeiro(s) não representado(s) pelo mesmo advogado 

do inventariante, no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos 

para análise.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159884 Nr: 35877-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CLEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA, ADRIANO 

JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, REINALDO BENEDITO SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LÚCIO CARLOS RAMOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA RAMOS BEZERRA 

REGIS - OAB:12.048 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATALIA RAMOS 

BEZERRA REGIS, para devolução dos autos nº 35877-36.2016.811.0041, 

Protocolo 1159884, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074244 Nr: 57217-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos vê-se às fls. 433/440v, que foi prolatada a 

sentença, mantida pelo e. TJMT, conforme se verifica às fls. 475/479, 

tendo decorrido o trânsito em julgado, com determinação de arquivamento.

Assim sendo, não há como acolher o pedido de “cumprimento de 

sentença” nestes autos, conforme pretendido pelo Requerente às fls. 

487/490, tendo em vista que a Resolução 03/2018-TP, (TJMT) estabelece 

em seu artigo 13, o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, até para que não se perpetue o processo físico, determino o 

desentranhamento da petição e documentos de fls. 487/503, com as 

cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos termos da CNGC, 

procedendo-se a entrega ao d. advogado subscritor, fls. 490, para as 

providências cabíveis.

Após, se atendido o pedido de vista, fls. 483, ao arquivo, fls. 482, com as 

devidas baixas e anotações. Às providências.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043233-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENIR FATIMA PRATES MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO PRATES MARQUES (HERDEIRO)

ADRIANA PRATES MARQUES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043233-94.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

sumário. Assim, nomeio inventariante o Requerente Lucival Costa 

Marques, e, embora dispensável, art. 6664 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

da de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com a análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for 

o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo advogado 

do inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados/ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério 

Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento-homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1042999-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 249 de 629



WANDER SCHURING DE AMORIM (REQUERENTE)

THAISA MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

DHENNER MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042999-15.2018.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante. Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se 

que se trata de incidente de Remoção de Inventariante, Id 16960283, razão 

pela qual deverá ser processado por dependência/associado aos autos 

de Inventário sob n. 1002343-50.2017.8.11.0041, deste Juízo. Dito isso, 

necessário observar, ainda, não é possível o acolhimento do pedido de 

imediata remoção do inventariante, sem oportunizar o efetivo contraditório, 

sob pena de nulidade da decisão. Senão vejamos: “...Sem estas 

solenidades que a lei determina, a remoção deixa de ter legalidade 

constitui arbitrariedade do órgão julgador, ferindo o contraditório e a ampla 

defesa, cânones constitucionais, impondo-se o conhecimento e 

provimento do agravo...” (TJMT – RAI n. 87512/2009, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho, j. em 03.02.2010). Aliás, extrai-se do voto condutor o 

seguinte: “...Desta forma, a conclusão que se chega é que não há como 

ser destituída a inventariante sem que o advogado, em primeiro lugar, seja 

intimado para prosseguir no pleito, em prazo fixado pelo magistrado de 

piso. E, mesmo pela inércia do advogado, impõe-se a intimação pessoal da 

inventariante para suprir a inatividade do advogado, até contratar outro e, 

de resto, cumprir a determinação judicial...” Ainda: “...É cabível a remoção 

da inventariante quando esta procede de forma desidiosa, mas, não 

restando comprovada tal conduta por parte da recorrente, descabe o seu 

afastamento, valendo gizar que ela não foi intimada pessoalmente para 

atender o comando judicial tido por descumprido. Recurso provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70058399783, TJRS, Julgado em 16/04/2014) 

Portanto, indefiro o pedido de “liminar”, no tocante à pretensão de imediata 

nomeação de outra pessoa para o encargo, com a remoção da 

inventariante, Id 16960283-Pág. 3. Assim sendo, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, primeiramente, cientifique/intime-se o 

inventariante, Id 16960283-Pág. 1, para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos, juntamente com o processo 

principal, inventário, para análise. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029865-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARLY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029865-18.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Direto Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Direto Consensual ajuizada por Valcir Silva dos Santos e Marly Moreira 

dos Santos, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 

1986, e que desta união adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, sendo um 

deles, menor de idade. Esclarecem que não possuem mais a intenção de 

continuar casados, haja vista estarem separados de fato desde 

agosto/2015 e que da união foram adquiridos bens durante o casamento, 

tendo sido ajustado acerca da partilha destes, nos termos dispostos na 

petição inicial. As partes desistem, no presente momento, do recebimento 

de pensão alimentícia por parte do outro cônjuge, por serem capazes de 

proverem sozinho o próprio sustento. Os cônjuges permanecerão com 

seus nomes de casados. Pedem, ao final, a decretação do divórcio e a 

homologação do acordo. Intimados os Requerentes emendaram a inicial, a 

fim de constar o valor dos bens partilhados Id n. 15653972, e ainda, 

informaram a maioridade civil do filho no curso do processo, Id n. 

16155331. O pedido veio instruído com os documentos necessários à 

propositura da ação. É o relatório. Decido. Primeiramente, registro que, em 

que pese constar na inicial que, Matheus Henrique Moreira, filho dos 

Requerentes, tenha nascido em 04/12/2000, constato pela sua certidão de 

nascimento, Id n. 15271603, pág. 02, que seu nascimento ocorreu em 

23/10/2000, tendo completado a maioridade no curso do processo, razão 

pela qual, não será apreciado/decidido a questão referente aos alimentos 

e guarda em favor do mesmo. Feito o registro acima, a ação pode e deve 

ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o 

qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Ressalto, ainda, 

por oportuno, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático 

existente nos autos e em atenção ao art. 371, do CPC. Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos 

Requerentes com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para DECRETAR O 

DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, 

IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, 

“b”, do CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 15271229, 

tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Ante a declaração 

da existência de bem adquirido na constância do casamento, homologo os 

termos da partilha celebrada entre as partes, Id n. 15653972. Os cônjuges 

permanecerão com seus nomes de casados. Proceda-se a Secretaria 

Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao valor da 

causa, conforme determinado, Id n. 15278231. Indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça, observando o valor corrigido apontado sob o Id n. 

15653972. Após o pagamento das custas, expeça-se mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro competente, 

independentemente do trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de 

pretensão requerimento consensual/conjunto. Deixo de dar vistas ao 

Ministério Público por não existirem interesses de menores/incapazes. 

Após, arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, e, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISMA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - MT0011679A (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

WELITON DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

EVERTON DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002342-65.2017.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post mortem. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Post 

Mortem, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por MISMA 

PEREIRA DE SOUZA, em face de EVERTON DOS SANTOS MALHADO e 

WELITON DOS SANTOS MALHADO, herdeiros do falecido Edecil da Cruz 
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Malhado, Id 4708126, e ainda contra Sônia Maria dos Santos Malhado, com 

quem o de cujus era casado, sob o argumento de que teria convivido em 

união estável com o falecido, durante 05 (cinco) anos, até a data do óbito 

dele no dia 28 de dezembro de 2016. Prossegue a Requerente dizendo 

que o vínculo fático/amoroso existente entre ela e o “de cujus” era de 

natureza matrimonial, pois conviviam como marido e mulher, com os 

mesmos direitos e deveres, sendo a noticiada união conjugal pública e 

notória, e, “em que pese o mesmo nunca haver efetivado o divórcio legal 

de sua primeira esposa”, a referida união estável seria de conhecimento 

dos familiares, inclusive sendo reconhecida pela mãe do “de cujus” como 

a legítima esposa. Ressalta, ainda, que o de cujus deixou filhos maiores 

com sua primeira esposa, mas também teria as filhas da Requerente, 

“como suas legítimas filhas, e as tratava como tal”, e, diante disso, postula 

a Requerente, ao final, o reconhecimento judicial da noticiada união estável 

com o falecido Edecil da Cruz Malhado, para todos os fins de direito, 

inclusive trabalhistas e previdenciários. Instruiu a inicial com os 

documentos de Id 4708411 ao Id 4708560. O pedido liminar de antecipação 

de tutela foi indeferido por este Juízo, consoante decisão de Id 4739152. A 

inicial foi emendada, Id 5796725 e 6734911, para fins de incluir no polo 

passivo desta ação a Sra. Sônia Maria dos Santos Malhado, por ser 

casada com o de cujus. Citados os Requeridos e intimada as partes, 

compareceram à audiência de conciliação, Id 7240187, não havendo êxito 

na tentativa de composição amigável. Os Requeridos apresentaram 

contestação, Id 7973466 e Id 8036571, sustentando inicialmente a 

suspeição/impedimento da Sra. Dalvina Ferreira, que em sendo mãe do de 

cujus, as suas declarações não poderiam ser valoradas por este Juízo, 

mesmo porque, é afirmado, ainda, que a Requerida Sônia, casada com o 

de cujus, não teria boa relação com a sua sogra Dalvina Ferreira. No 

mérito, na contestação, os Requeridos refutam a pretensão inicial da 

Requerente de reconhecimento de união estável, principalmente porque, 

segundo afirmam, teria havido apenas cum concubinato impuro e não 

contínuo/duradouro entre eles, uma vez que o de cujus era casado com a 

primeira Requerida, e, “sem nenhum ânimo de romper a sociedade conjugal 

que mantinham há 29 anos.” Além disso, mencionam ainda a inexistência 

de separação de fato da esposa e que o falecido, também, nunca assumiu 

publicamente o relacionamento extraconjugal que teve com a Requerente, 

tendo em vista que “até mesmo sua contratação de seguro junto à 

empresa que trabalhava, jamais mencionou ter uma companheira, nem 

mesmo mencionou a vontade de que esta se beneficiasse em razão de 

sua morte.” Assim, por estes motivos, em síntese, os Requeridos pedem a 

improcedência total dos pedidos formulados nesta ação, inclusive 

mediante condenação da Requerente por litigância de má-fé, e, 

postularam, ainda, a retificação da certidão de óbito do falecido Edecil da 

Cruz Malhado. Juntaram os documentos de Id 7973735 ao Id 7973748 e Id 

7973774 ao Id 7974097. O Requerido Edrian Wesley Alves, não 

apresentou contestação, conforme certificado no Id 9332739, cuja revelia 

foi decretada nos termos da decisão de Id 9922169. Houve impugnação 

pela Requerente no Id 9193302, com a juntada dos documentos de Id 

9193341 ao Id 9193681, rechaçando os argumentos dos Requeridos, e, 

ratificando os pedidos formulados na inicial. O processo foi saneado no Id 

10212967, com o deferimento do pedido de justiça gratuita em favor, 

também, dos Requeridos, superação do questionamento relacionado às 

declarações da genitora do de cujus, a ser ouvida como informante, 

fixação dos pontos controvertidos e designação de audiência. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, Id 11028493, e, mais uma vez sem 

êxito a tentativa de composição amigável, em seguida, dispensado pelos 

doutos patronos dos Requeridos o depoimento pessoal da Requerente, 

foram colhidos, em seguida, o depoimento pessoal da Requerida Sônia 

Maria dos Santos Malhado, bem como os depoimentos de uma informante 

e duas testemunhas arroladas pela Requerente, e, ainda, os depoimentos 

de duas testemunhas arroladas pelos Requeridos, Id 11028498 ao Id 

11028528. Não havendo mais provas a serem produzidas, foi encerrada a 

instrução processual, e, com a anuência dos doutos patronos das partes, 

os debates orais foram convertidos em memoriais, convencionando-se 

prazo comum para apresentação, Id 11028493-Pág.1 Advieram aos autos 

os memoriais finais. Os memoriais dos Requeridos no Id 11092565, 

ratificando a contestação pela improcedência. No Id 11099189, 

encontram-se os memoriais finais da Requerente reiterando a pretensão 

inicial de união estável com o de cujus Edecil da Cruz Malhado. É o relato 

do necessário. Decido. Antes de tudo, oportuno ressaltar, conforme 

relatado, superado o questionamento levantado pelos Requeridos, no 

tocante à irresignação com a declaração/depoimento da Sra. Dalvina 

Ferreira, genitora do falecido Edecil da Cruz Malhado, nos termos da 

decisão de Id 10212967, ao qual portanto será dado o valor que possuir, 

na condição de informante, nos termos do art. 447 § 4º, do Código de 

Processo Civil, e, de acordo com o contexto probatório. Necessário 

observar, também, preambularmente, no tocante à pretensão dos 

Requeridos de retificação da certidão de óbito do de cujus, por causa da 

alegada declaração equivocada inserida no referido documento, Id 

7973753-Pág.17, adianto que não é viável a resolução nestes autos, uma 

vez que, deverá, querendo, se utilizar do procedimento judicial autônomo 

adequado, eis que, nesta oportunidade, inclusive em observância da 

fixação do ponto controvertido, Id 10212967, só é possível dirimir a lide no 

que diz respeito ao pedido de reconhecimento de união estável e seus 

eventuais efeitos. Se não bastasse, para que não restem dúvidas, 

menciono, ainda, neste sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: 

“...As questões referentes à exclusão da autora do quadro social da 

pessoa jurídica, à transferência do telefone e ao reconhecimento do direito 

ao recebimento de aluguel em razão do uso exclusivo de bem comum não 

foram debatidas na instrução, nem fixadas como pontos controvertidos no 

despacho saneador, não havendo falar em nulidade da sentença sob o 

argumento de prestação jurisdicional incompleta. Preliminar rejeitada...” 

(Apelação Cível Nº 70066375601, TJRS, Julgado em 26/11/2015) Ademais, 

mesmo que assim não fosse, ressalvada demonstração em outro sentido, 

pela via judicial adequada, a priori, a declaração consignada na certidão 

de óbito no sentido de que a Requerente “convivia” com o de cujus, não 

seria inverídica, só não é capaz de demonstrar-configurar a união estável, 

mas tão somente a simples convivência extraconjugal, pelas razões e 

fundamentos a seguir delineados, tanto é que, na própria certidão de óbito, 

Id 4708490, está também consignado/declarado que o falecido Edecil da 

Cruz Malhado era “casado com Sônia Maria dos Santos Malhado”. 

Outrossim, no mérito, considerando que foi propiciado a ampla defesa e 

contraditório, e, encerrada a instrução processual, com a apresentação 

dos respectivos memoriais finais, o processo está apto à prolação de 

sentença, em observância do postulado nos autos pelas partes e provas 

produzidas. Assim sendo, para fins de resolver o litígio, no tocante ao 

pretendido na inicial em relação ao reconhecimento da noticiada união 

estável, não se pode desconsiderar, ainda, preambularmente, nos termos 

do artigo 1.723, do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família”. Pois bem, no caso em exame, verifica-se na 

contestação e nos memoriais finais dos Requeridos, que eles não negam 

que houve um relacionamento amoroso do de cujus com a Requerente, 

todavia, afirmam, em suma, que não poderia ser equiparado a uma 

convivência marital, conforme noticiado e pretendido na inicial, mormente 

porque se trataria apenas de um relacionamento extraconjugal, pois, o 

falecido era casado, e, ademais, não teria sido comprovada sequer a 

separação de fato da esposa sobrevivente, ora primeira Requerida. Não 

sendo possível, portanto, segundo os Requeridos, a declaração-admissão 

judicial de união estável inclusive de acordo com a legislação e 

jurisprudência. Dito isso, passo a análise efetiva das provas produzidas 

nos autos. Vejamos, a seguir, o que se extrai da prova oral, de acordo 

com o depoimento pessoal da Requerente e o que disseram a informante e 

as testemunhas arroladas pelas partes, perante este Juízo: a)- Do 

depoimento pessoal da Requerida Sonia Maria dos Santos Malhado, Id 

11028498: “...Quando do falecimento de Edecil “a gente estava junto”, teve 

uns desentendimentos, aproximadamente uns três anos antes do 

falecimento, e Edecil pegou suas coisas e saiu de casa, mas ele sempre 

estava em casa quando voltava de viagens, dormia, esclarecendo que as 

vezes ele saia falando que ia resolver algumas coisa e não voltava; ele 

dizia que dormia na casa da mãe dele; que mais ou menos uns dois anos 

antes do falecimento de Edecil, ficou sabendo do relacionamento 

extraconjugal, informando, que nunca viu e nem Edecil chegou de 

comentar com ela; e sempre que questionava ele negava; que Edecil 

quando chegava de viagem, dormia e já falava que ia viajar, e as vezes 

falava que dormia na casa da sua mãe; (...) na época quem morava na 

casa com a depoente, não todo tempo foram os filhos, as vezes era só um 

e também chegou de ficar um período sozinha; quando no período em que 

Weliton morou na casa também morou sua filha, neta da depoente;” (...) b)- 

Do depoimento da informante Dalvina Ferreira da Cruz, genitora do falecido 

Edecil, arrolada pela Requerente, Id 11028498: “...quando do falecimento 

de Edecil ele não convivia com a Requerida Sônia, ele ia lá para ver o neto 

filho de Weliton; que Edecil separou de Sônia em novembro de 2010 e 
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passou a residir na casa da depoente; Edecil não mais voltou a morar com 

Sônia; que Edecil morava com a Misma, já ia fazer 06 anos em janeiro de 

2017; que moravam na mesma casa; que Edecil não pernoitava na casa de 

Sônia, informando que tudo que se passava ele contava; que ratifica a 

declaração apresentada nos autos sobre a convivência de Edecil com a 

Autora; que não teve nenhuma conversa com os netos/Requeridos no 

sentido de desconsiderar a declaração feita; que depois da declaração o 

neto Everton passou a xingar a informante; da parte deles não tem bom 

relacionamento “não de minha parte”; (...) que recebeu sua cota-parte do 

seguro feito por Edecil, tendo conhecimento que Sônia, Everton e Weliton 

também receberam; que Edecil colocou Sônia e os filhos e a depoente 

como beneficiários do seguro porque era casado com Sônia; não sabe 

dizer porque Edecil não colocou a Autora como beneficiária; que as 

roupas existente na sua casa/da depoente foram entregues pela empresa 

depois do acidente, não mantinha roupas de Edecil em sua casa;” (...) c)- 

Do depoimento da testemunha Valquíria Ribeiro de Carvalho Marinho, 

arrolada pela Requerente, Id 11028515: “...conhece a Autora desde 2009, 

(...) conheceu também o falecido Edecil, ele por várias vezes foi até a 

casa da testemunha para buscar a Autora; esclarece que uma das razões 

que a Autora parou de trabalhar em 2013 foi porque Edecil pediu para ela 

parar de trabalhar; que Edecil era muito ciumento e exigia que a Autora 

parasse de trabalhar, (...) sabia que Edecil tinha sido casado, pois a 

Autora lhe contava que ele tinha uma ex-esposa e dois filhos mas não se 

conhecem; que na festa de 15 anos da filha da testemunha, que hoje 

conta com 20 anos, a Autora e Edecil estavam presentes; não tinha 

convivência com a Autora fora do ambiente de trabalho; (...) que depois do 

falecimento a Autora comentou a situação complicada em que estava pois 

o falecido não havia divorciado e segundo informações da Autora ele 

comentava que havia dado entrada nos documentos; (...) chegou de levar 

a Autora até a casa desta e em algumas vezes Edecil estava esperando 

por ela; que tem fotos da festa de 15 anos da filha onde é possível 

mostrar a presença da Autora e do falecido Edecil; que entre 2013 e 2017 

tem um registro na carteira da Autora não sabendo qual foi a atividade e a 

empresa;” (...) d)- Do depoimento da testemunha Vanderleia Marques 

Câmara de Souza, arrolada pela Requerente, Id 11028518: “...conhece a 

Autora desde criança; conheceu também o falecido Edecil; que a Autora e 

Edecil viveram juntos por aproximadamente 06 anos; quando do 

falecimento a Autora estava morando com ele; que a Autora e Edecil 

residiam no bairro Vista da Chapada; que era costume frequentarem a 

casa uns dos outros; sabe que Edecil era casado e não chegou de se 

divorciar; que a Autora tinha conhecimento que Edecil era casado; que 

não conhece a ex-esposa de Edecil, (...) que frequentavam juntos as 

festas da igreja, festas de aniversário e família; no bairro a Autora e o 

falecido Edecil eram considerados como marido e mulher (...) que com 

exceção das viagens Edecil não dormia fora de casa; que Edecil as vezes 

ia na casa da ex-esposa, pois tem filhos em comum, não tinha como deixar 

de ir; que a Autora ficava incomodada com o fato de Edecil não ser 

divorciado e estavam planejando o divórcio pois a Autora é evangélica e 

queriam casar “no papel”; (...) não sabe dizer a distância entre a sua casa 

e da Autora, considera perto, de moto demora uns 05 minutos; não sabe 

dizer quantos perfis a Autora tem no Face;” (...) e)- Do depoimento da 

testemunha Marcelo Mancini, arrolada pelos Requeridos, Id 11028524: 

“...conhece os Requeridos há aproximadamente uns 15 anos, conheceu 

também Edecil, pai dos Requeridos; que Edecil não morava com os 

Requeridos há aproximadamente um ano e meio mas sempre estava lá; 

frequentava pouco a casa dos Requeridos; que era comum ver Edecil por 

umas duas três vezes por semana, ou algumas semanas até mais vezes 

na casa dos Requeridos; que as vezes quando chegava da faculdade já 

tarde da noite o senhor Edecil ainda estava lá, era possível ver ele 

conversando com a senhora Sônia; não conhece a Autora; (...) que a 

convivência que presenciava entre o falecido Edecil e a Requerida Sônia 

era como marido e mulher; que já presenciou Edecil entregar produtos 

alimentícios na casa, água, bujão de gás na casa dos Requeridos, não 

sabendo se Edecil pagava as contas da casa; que reside como vizinho na 

distância de uma casa da casa da Requerida Sônia; (...) que na casa 

moravam os Requeridos e a mãe de Sônia; que já viu Edecil e a Requerida 

Sônia trocando carícias, beijos no carro; não sabe porque Edecil não 

morava na casa;” (...) f)- Do depoimento da testemunha Nadir do 

Nascimento, arrolada pelos Requeridos, Id 11028528: “...conhece a 

Requerida Sônia há aproximadamente 28 anos, e conhece os Requeridos 

Everton e Weliton desde crianças; conheceu também Edecil; que sempre 

foram vizinhos, tanto no Parque Atalaia como no bairro Pedra 90; que 

Edecil morava com Sônia, Edecil as vezes saía de casa ficava na casa da 

mãe dele mas depois voltava; que Edecil, saía viajava e voltava para casa 

dos Requeridos; na casa residiam Sônia, Everton, Weliton e dona Zefa; 

não tem conhecimento se Edecil tinha um relacionamento extraconjugal, 

uma outra mulher; não conhece a Autora, a viu no dia do velório; que 

Edecial quando viajava ficava fora de três dias a uma semana; (...) que 

Edecil é quem mantinha a casa, pagava as contas, comprava alimentos, 

etc; que no momento em que esteve no velório as pessoas 

cumprimentavam com as condolências a Requerida Sônia e que a Autora 

lhe foi apresentada já na parte da manhã, umas 04 ou 05 horas da manhã 

pela dona Dalva; que Edecil e a Requerida Sônia frequentavam a casa da 

depoente; que Edecil e o marido da testemunha eram amigos, já 

trabalharam juntos; que seu marido comentava que Edecil tinha umas 

mulheres nas viagens; (...) que a última vez que Edecil esteve em sua 

casa junto com Sônia foi aproximadamente uns 06 meses antes do 

falecimento, mas sozinho ele ia sempre, acha que um mês antes de seu 

falecimento ele esteve lá;” (...) Assim visto e analisada a prova oral 

produzida pelas partes, não obstante o depoimento da genitora do de 

cujus, Id 11028504, ouvida “sem compromisso por ser mãe do falecido 

Edecil e por não manter um bom relacionamento com os Requeridos”, até 

por isso, há que prevalecer, portanto, no caso em exame, o contexto 

probatório favorável aos Requeridos, ou seja, no sentido de que não fora 

comprovado que o de cujus conviveu em união estável com a Requerente. 

Isso porque, se não bastasse o fato de Edecil ser casado, não resultou 

satisfatoriamente evidenciado pela prova oral e/ou documental que o de 

cujus tenha se separado de fato da primeira Requerida (sua esposa). 

Ainda mais se levarmos em consideração que, no documento de Id 

7973942, “contrato de seguro”, datado do dia 05.08.2016, (menos de 

cinco meses antes do seu óbito), Edecil consignou/declarou o estado civil 

de casado, indicando como cônjuge, além de dependente, a primeira 

Requerida, Sonia Maria dos Santos Malhado, bem como indicou ainda 

como dependentes/beneficiários, a mãe e os filhos, sem se preocupar, 

todavia, em mencionar e/ou incluir a Requerente sequer como 

depende/beneficiária. Portanto, diante da inegável condição de casado do 

falecido Edenil da Cruz Malhado, sem haver a segura e necessária 

demonstração/comprovação de sua separação de fato da primeira 

Requerida, nos termos da legislação em vigor e da atual jurisprudência, 

não havendo a concordância dos Requeridos, e, muito menos qualquer 

situação excepcional, não é possível, portanto, no caso em exame, 

vislumbrar respaldo legal para o reconhecimento da união estável 

noticiada na inicial. A propósito, vejamos como fundamento, os reiterados 

julgados de nossos Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. 

REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA 

MONOGAMIA. EVIDÊNCIA DE OUTRAS RELAÇÕES PARALELAS. ÓBICE. 

PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. Nos termos da legislação civil 

vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, 

àquele que propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre 

o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um 

núcleo familiar. Não é possível o reconhecimento de união estável se uma 

das partes é casada e do cônjuge não está separada de fato ou 

judicialmente, ou mantém união estável previamente constituída, ou, ainda, 

outros relacionamentos amorosos concomitantes, em face do princípio da 

monogamia, norteador do Direito de Família. APELO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70079361119, TJRS, Julgado em 28/11/2018) Ainda: 

“UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. 1. Não 

constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de 

constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um 

casamento (...) 3. Não é permitido, no nosso ordenamento jurídico, a 

coexistência de dois casamentos ou de uma união estável paralela ao 

casamento ou de duas uniões estáveis paralelas. 4. Constitui concubinato 

adulterino a relação entretida pelo falecido com a autora, pois ele estava 

casado com outra mulher, com quem convivia. Inteligência do art. 1.727 do 

Código Civil. 5. Não comprovada a entidade familiar, nem que a autora 

tenha concorrido para aquisição de qualquer bem, a improcedência da 

ação se impõe. Recurso desprovido.” (Apelação Cível Nº 70078534336, 

TJRS, Julgado em 31/10/2018) Desta feita, por tudo o que foi exposto, não 

se pode olvidar, o nosso sistema legal, como regar, não admite eventual 

relacionamento em duplicidade, mormente quando, como no caso, é do 

conhecimento da parte interessada no reconhecimento da união estável 

que o pretenso companheiro já era casado (impedimento legal). Neste 

sentido, aliás: “...O ordenamento jurídico proíbe a dupla e paralela 

convivência (art. 1521, CC/2002), sendo, excepcionalmente, reconhecida 
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a união estável putativa quando um convivente, de boa-fé, não sabe da 

existência de algum impedimento matrimonial do outro, o que não se 

verificou no caso sub examine. 6. Apelação Cível conhecida e não 

provida.” (TJ-DF - APC: 20120410087884 - Julgamento: 03/06/2015, 1ª 

Turma Cível). Ademais, ainda a título de argumentação e fundamento, 

mesmo que assim não fosse, quanto à existência de impedimento legal 

(casamento) e a não comprovação da separação de fato, frágil se 

apresenta, também, conforme explicitado anteriormente, pelo teor da prova 

oral e documentos juntados, a pretensão de reconhecimento da união 

estável noticiada na inicial, até mesmo se levarmos em consideração que 

não houve o nascimento de filhos e/ou constituição de patrimônio em 

comum. Além do que, não obstante a Requerente afirmar que teria 

convivido em união estável com o falecido Edecil da Cruz Malhado, durante 

05 (cinco) anos, não se pode deixar de estranhar, que o de cujus não 

tenha adotado nenhuma providência efetiva, durante esse considerável 

lapso temporal, para se divorciar da primeira Requerida, dissolvendo o 

vínculo matrimonial. Havendo, portanto, por este ângulo, também, no 

mínimo, incerteza se Edecil realmente tinha o interesse de se desvincular 

do relacionamento conjugal anterior e manter uma nova convivência marital 

(união estável) com a Requerente. Portanto, diante desta situação, em 

específico, fragilidade da prova produzida nos autos, me reporto, 

novamente, como fundamento ao não acolhimento da pretensão inicial, aos 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA UNIÃO ESTÁVEL – 

NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A APELANTE, 

NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ...Para que reste configurada a 

união estável devem estar presentes os seguintes requisitos, entre 

outros: a convivência pública, contínua e duradoura; e o objetivo de 

constituição de família. Impossível declarar a existência de união estável 

se as provas produzidas nos autos não demonstram a convivência 

pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir 

família.” (TJMT - Ap 159565/2016, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017) E 

mais: “...Impedimento legal ao reconhecimento da união, diante da 

existência de casamento do companheiro - Prova, ademais, que não indica 

a existência da união estável declarada judicialmente - Relação amorosa 

sem características necessárias para sua configuração - Recurso 

desprovido.”(TJSP RAC 00045427720098260218, j. 30/11/2011) 

Necessário observar, em arremate, quanto à pretensão de condenação da 

Requerente por litigância de má-fé, em que pese o não acolhimento do 

pedido inicial, não verifico a possibilidade de condenação por litigância de 

má-fé, até para não obstar o direito ao amplo acesso ao judiciário na 

busca de direito que se entenda possuir, não tendo sido evidenciando, 

ademais, atitude/conduta dolosa. Desta forma, não se pode olvidar, assim 

já se decidiu: “...Não caracterizado o dolo processual, ou seja, a intenção 

deliberada de atingir objetivo ilegal e de proceder de modo temerário, de 

acordo com o art. 80, II e III e V, do CPC, descabe a condenação das rés 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé...” (Apelação Cível Nº 

70073775587, TJRS, Julgado em 28/06/2017). Por fim, em observância do 

artigo 489, IV, do CPC, consigno que são estes os fundamentos fáticos e 

jurídicos suficientes ao julgamento da lide, não vislumbrando nos autos, 

nem mesmo em razão das demais pretensões e documentos juntados 

pelas partes, outros argumentos ou fundamentos “que sejam capazes, por 

si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão”. (in 

Comentários ao Código de Processo Civil novo CPC Lei 13.105/2015, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2015, 1ª edição, ed. 

RT, p. 1155). Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo o processo, 

com resolução do mérito e o faço para rejeitar o pedido formulado na 

ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a Requerente no pagamento das custas/despesas processuais 

e nos honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) art. 85 § 8o do Código de Processo Civil, ficando, 

todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2º e 3º do 

CPC, aplicável ao caso. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os 

autos com as cautelas de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032633-48.2017.8.11.0041
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IGOR MENDES GARCIA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518/O 
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SONIA ALMEIDA GONCALVES (RÉU)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Vistos, etc. IGOR MENDES GARCIA SALES, 

qualificada nos autos, requer a substituição como curadora da interditada 

por ser sua genitora, haja vista a senhora Sonia Almeida Gonçalves, 

diante de motivos pessoais e de não possuir mais disponibilidade para se 

manter como curadora da Sra. Mary, tendo em vista que a interditada 

precisa de alguém que tenha tempo e possa ficar próximo, razão que está 

de pleno acordo (id 10379030) pela modificação da curatela em favor de 

Mary Mendes da Conceição para o Requerente, seu filho, que atualmente 

possui maiores e melhores condições de se responsabilizar pela 

interditada, requerer a procedência do pedido, nomeando o requerente 

curador. Carreou para os autos os documentos Ids 10378977 a 10379040. 

Com vistas dos autos o douto representante do Ministério Público no ID 

16000406 opinou pelo deferimento, com a procedência do pedido. É o 

relatório. Decido. POSTO ISSO e pelo mais que dos autos constam, em 

consonância com o parecer ministerial ID 16000406, JULGO PROCEDENTE 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC o pedido inicial, para substituir a 

Sra. SONIA ALMEIDA GONÇALVES, nomeio o Sr. IGOR MENDES GARCIA 

SALES, para que exerça a função de Curadora da sua Genitora MARY 

MENDES DA CONCEIÇÃO podendo representá-la em todos os efeitos e 

atos de sua vida civil, inclusive, previdenciários. HOMOLOGO o Relatório 

de Estudo Psicossocial (ID 13800382) Tome-se por termo o compromisso 

legal (NCPC., art.759). Expeça-se mandado de inscrição e averbação aos 

Cartórios competentes. Em relação ao imóvel, acolho cota do 

representante do Ministério Público quanto ao requerimento de Id. 

12778378, para alienar imóvel em nome da interditada, determino a 

avaliação judicial do móvel registrado sob a matricula nº 57.531, ficha 01, 

livro nº 2, no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande-MT. Após, com a avaliação intime – se a parte autora para se 

manifestar nos presentes autos. Dê - se vistas ao representante do 

Ministério Público para manifestação. Por fim, volte os autos conclusos 

para decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se. Cuiabá 

-MT., 11 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Vistos, etc. Intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao ofício juntado nos autos. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de 

dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003479-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMILIA SILVA DE ALMEIDA SANTOS Vistos, etc. Dê - se 

vistas ao representante do Ministério Público para manifestação. Após, 

conclusos para decisão. CUIABÁ, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032756-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCY COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGENTINA SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELKE SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032756-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DELCY COSTA PEREIRA 

REQUERIDO: ARGENTINA SANTOS COSTA Vistos, etc. Defiro 

requerimento de Id. 15738594, intime -se pessoalmente a parte autora para 

que junte Laudos Médicos atualizados, ou, quaisquer outros documentos 

referentes à patologia psiquiátrica eventualmente acometida pela 

interditanda. Após, com os laudos, dê - se vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Por fim, volte os autos conclusos para decisão. Intime - se. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010602-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA SARTORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª 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 : 

1010602-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDNEIVA SARTORI Vistos, 

etc. Acolho cota do representante do Ministério Público de Id. 16338579, 

intime - se a parte autora para regularizar o polo ativo da presente ação 

incluindo os herdeiros menores. Proceda -se com a avaliação judicial do 

bem de Id. 12833925. Nomeio como curadora especial dos menores a 

Defensoria Pública, representada pela Drª Gislaine. Após, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, conclusos 

para decisão. Cumpra -se. CUIABÁ, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036317-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KASUZA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO EUSTAQUIO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

GIOVANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036317-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCELO EUSTAQUIO 

GOMES DA COSTA, DANIELA KASUZA GOMES DE SOUZA, GIOVANE 

GOMES DA SILVA Vistos, etc. Intime -se a parte autora para se manifestar 

com relação ao documento juntado no Id. 16257448, após volte os autos 

conclusos para decisão. Cumpra - se. CUIABÁ, 7 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018589-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CALIXTO PAVERMAN (REQUERENTE)

VALDIVINO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIRIO MOREIRA SOARES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1018589-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VALDIVINO REIS, ADRIANA 

CALIXTO PAVERMAN INVENTARIADO: ALIRIO MOREIRA SOARES Vistos, 

etc. Dê - se vistas ao representante do Ministério Público para 

manifestação. Após, volte os autos conclusos. Intime - se. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006965-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

T. F. O. G. (EXEQUENTE)

E. F. O. G. (EXEQUENTE)

D. M. O. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - 026.070.871-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006965-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: DANIEL MAURO OLIVEIRA 

GOMES, ESTER FERNANDA OLIVFEIRA GOMES, THIAGO FELIPE OLIVEIRA 

GOMES, LUCAS OLIVEIRA GOMES REPRESENTANTE: PATRICIA LUZIA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES EXECUTADO: MAURO RODRIGUES GOMES Vistos, 

etc. Defiro requerimento de Id. 15474640, intime – se o executado no 

endereço constante no referido Id para que realize o pagamento do débito 

no prazo de 03 (três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Oficie - se a PREVIVAG, com endereço à Av. Pres. Eurico Gaspar 

Dutra, nº 155, Ipase, Várzea Grande-MT,para que proceda ao desconto 

dos alimentos fixados judicialmente na aposentadoria do executado, 
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creditando os valores na conta bancária em nome da genitora dos 

menores, agência nº 1695, operação:013, conta:00019406 -3, Após, volte 

os autos conclusos para deliberação. Cumpra - se. Cuiabá, 07 de 

dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023955-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE GOES (REQUERENTE)

MARIA EUGENIA DE ARAUJO MARIANO VASCONCELOS (REQUERENTE)

BRUNO VASCONCELLOS RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN RIBEIRO LINHARES SILVA OAB - SP408141 (ADVOGADO(A))

LUCIENE SPADOTTO OAB - SP281203 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO RIBEIRO FILHO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023955-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO VASCONCELLOS 

RIBEIRO, MARIA EUGENIA DE ARAUJO MARIANO VASCONCELOS, 

CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO INVENTARIADO: 

ESMERALDO RIBEIRO FILHO Vistos etc, Trata-se de pedido da parte 

autora ID 10249628, requerendo a expedição de alvará para levantamento 

de valores deixados pelo falecido junto ao Banco do Brasil. Autorizo a 

expedição do competente Alvará Judicial para levantamento dos valores 

existentes nas contas do de cujus junto ao Banco do Brasil, conforme 

extrato de informações do BACEJUD ( ID 10092423). Fica autorizado o 

alvará em nome do patrono, diante das procurações (ID 9273540), o qual 

prestara contas dos valores entregues aos herdeiros no prazo de 20 

(vinte) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá - 

MT, 10 de outubro de 2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025465-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAELISE PAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Termo de audiência anexo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033652-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033652-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL MATHEUS ROCHA 

AZEVEDO INVENTARIADO: JOCINIL CESAR AZEVEDO Vistos, etc. Defiro 

por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio Inventariante o 

herdeiro Srª. DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO, que prestará o 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações 

(art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o 

Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o inventariante 

providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando 

aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da 

Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados e as Certidões 

negativas da Fazenda Pública Federal, Estadual expedida pela PGE e 

Municipal, em nome da de cujus. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2017.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035284 Nr: 39231-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDAA, SLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 35, intime - se o 

Srº SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES para que junte a sua certidão de 

nascimento atualizada.

Após, volte conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 917936 Nr: 42021-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS, MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 917936

Defiro requerimento de fl. 79, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/03/2019, às 13:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição

de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.

 Intime – se o Sr. EVERTON CAMPOS SILVA e o Sr. JOÃO, no endereço de 

fl. 79 parte comparecerem a audiência.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1157855 Nr: 34999-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADS, TAC, TGPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1157855

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 12/03/2019 às 16 horas.

Citem-se as requeridas, por mandado, e a requerida Angela Maria Alves 

da Silva no endereço de fl. 109, intimem-se as partes para comparecerem 

a audiência supra designada, acompanhada de seus 
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advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a 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 pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949465 Nr: 59992-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASDO, ISDO, CDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAMDS, IMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 949465

Tendo em vista certidão de fl. 63, informando que o UNIJURIS não 

receberá mais nomeações, nomeio como curadora especial para o 

requerido Ivan Mendes de Oliveira a Defensoria Pública desta Comarca, 

representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses do requerido, 

no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104684 Nr: 12425-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CALLEJON - 

OAB:143883, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 Vistos, etc...

Código: 1104684

Intime – se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal, após determino que os autos subam ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, com meus protestos de estima.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1058397 Nr: 50216-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MARCIA CANDIDO 

PAIM - OAB:47232

 Vistos, etc.

Código: 1058397

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 937441 Nr: 53339-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALAS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - 

OAB:6069/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, UNIJURIS - 

UNIC CUIABÁ - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 937441

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790822 Nr: 44877-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Picolotto Junior - 

OAB:OAB/MS 13.673, Júlio Cesar de Moraes - OAB:OAB/MS 

13740-A, Rodrigo Nascimento da Silva - OAB:OAB/MS 9.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Vistos, etc.

Código: 790822

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.
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Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818869 Nr: 25158-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902 MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9.486, JÔNATAS 

PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 818869

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902923 Nr: 32007-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 902923

Tendo em vista que a requerente requereu o desarquivamento dos 

presentes autos e até o presente momento não se manifestou, retorne os 

autos ao arquivo.

Intime – se. Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1093225 Nr: 7584-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDT, PMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1093225

Tendo em vista que a requerente requereu o desarquivamento dos 

presentes autos e até o presente momento não se manifestou, retorne os 

autos ao arquivo.

Intime – se. Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075929 Nr: 57921-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 1075929

Tendo em vista certidão de fl. 44, informando que o UNIJURIS não 

receberá mais nomeações, nomeio como curadora especial para o 

requerido a Defensoria Pública desta Comarca, representada pela 

Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses do requerido, 

no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1129061 Nr: 22615-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 Dito isto e, pelos motivos acima mencionados, é possível a decretação do 

divórcio pleiteada na peça inaugural.Admite-se, assim, o reconhecimento 

da revelia nas ações de divórcio, notadamente quando, como na hipótese 

dos autos, estão presentes mais que indícios confirmadores dos fatos 

articulados na inicial, mormente, repito na ausência de resposta à citação, 

o que também, vem a corroborar o alegado na exordial, ainda que 

tacitamente.Vejamos o que se extrai da jurisprudência:"Admite-se a 

aplicação dos efeitos da revelia nas causas atinentes à sociedade 

conjugal, visto não ser a mesma indisponível, tanto assim que permitida a 

separação consensual, tanto mais aceitável aquela quando há indícios 

confirmatórios do alegado na inicial”. (RT 638/84).E mais: “No processo de 

desquite não se pode deixar de aplicar o art. 319 do Código de processo 

civil, quando o réu deixa correr a ação à revelia.” (RT 508/106).Deste 

modo, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio.Não se 

pode, portanto, em prejuízo do direito substancial do Requerente, deixar de 

acolher o pedido de Divórcio, conforme postulado na inicial, pois seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando o 

Requerente, certamente procurando reorganizar sua vida, tenta obter do 

Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo, insta observar que 

a requerida sequer compareceu em Juízo para contradizer as alegações 

deduzidas pela Requerente.Desta forma, ACOLHO O PEDIDO INICIAL por 

sentença (art. 487, I do CPC), DECRETO o divórcio do casal, declaro 

extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo o presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77.O 

ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ABADIA 

VITÓRIA DA SILVA.Expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação 

da sentença à margem da Certidão de Casamento fl.13.Isento de custas 

às partes ante o benefício da justiça gratuita a autora, que estendo a 

requerida. Transitado em julgado arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 783732 Nr: 37484-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES. 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 10 de dezembro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949225 Nr: 59849-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 949225

Trata – se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C GUARDA E 

ALIMENTOS formulada por EDILEUZA LOPES DA CONCEIÇÃO SILVÉRIO 

em face WANDERLEI SILVÉRIO FILHO.

Decisão decretando o divórcio do casal e julgando extinto o feito com 

relação a guarda e visitas, ante a perda do objeto, fls. 55/56.

 À fl. 57, o filho Luiz Fernando Silvério desistiu da presente ação referente 

aos alimentos.

Assim sendo, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação, fazendo-o por sentença, por consequência, JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente feito, com fulcro no artigo 

485, VIII, do

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se as partes.

Deixo de condenar em custa, pois concedo os benefícios da justiça 

gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, observando as cautelas 

necessárias.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799119 Nr: 5538-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO NUNES, SIDNEY BENEDITO 

NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO, SANDRA REGINA 

GOMES CABECIONE, SCN, SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOUDES RIBEIRO SCARANTTI - OAB:11646-MT, MARIA DE LOURDES 

RIBEIRO - OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requereu a emenda do plano de partilha para que conste as matículas 

son o nº 17.950 e 3899, homologando a sobrepartilha.Juntou documentos 

(às fls. 495/555).Ás fls. 567/568, manifestação do representante do 

Ministério Público opinando pelo deferimento ao pleiteado às fls. 490/494, 

com a consequente adjudicação das respectivas matrículas do imóvel 

objeto da sobrepartilha.É o relatório.Decido.Trata-se de inventário por 

arrolamento, onde as herdeiras Samantha Cabecione Nunes e Sabrina 

Cabecione Nunes são menores representadas pela genitora Srª Sandra 

Regina Gomes Cabecione, conforme documentação juntada aos autos (fls. 

126/127).Verifica-se que às fls. 490/494 foi apresentada sobrepartilha, 

visto que houve erro material na relação de bens apresentados no 

inventário, sendo indicada uma matrícula da fazenda “Água Rica” que é 

composta por 03 (três) matículas: 5861, 3899 e 17950.O inventariante 

apresentou o plano de partilha da sobrepartilha e documentos de fls. 

495/555. Desta forma, observando a manifestação do representante do 

Ministério Público, entendo que não há ôbice para a homologação do plano 

de partilha da sobrepartilha.Em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, com fundamento no art.659 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sobrepartilha dos 

bens deixados pelo falecimento de SIDNEY BENEDITO NUNES, falecido em 

01/11/2012 (certidão de óbito fl.23), na forma descrita, por meio do esboço 

de fls.490/494, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

eventualmente prejudicados.Intime – se o inventariante para se manifestar 

quanto os documentos juntados às fls. 559/565.Transitada em julgado, 

expeça-se o competente formal de partilha.Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711197 Nr: 4228-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BATISTA DE SOUZA, 

ESPOLIO DE PAULINA LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO FERNANDES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 4228-29.2011.811.0041, 

Protocolo 711197, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766672 Nr: 19436-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDIVANE DE AMORIM MACEDO, GILSON 

VALENTIN DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUDIVANE DE AMORIM MACEDO, Cpf: 

02969428121, Rg: 2054024-8, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone 

(65)8137-3778. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO do requerido, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III,NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de guarda c/c alimentos e regularização de visitas 

interposta por Mariluce de Jesus Oliveira em desfavor de Eudivane de 

Amorim Macedo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro requerimento de fl. 112, determino a 

intimação do requerido via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

NCPC).Decorrido o prazo, certifique – se e arquive - se os autos com as 

anotações de praxe.Intime – se. Cumpra – se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.
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Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 771509 Nr: 24586-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS, GSDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 771509

Reitere ofício de fl. 90, solicitando informações ao Laboratório CEDIC, 

quanto a realização de exumação, bem como o valor da referida perícia, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 862525 Nr: 3678-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 862525

Tendo em vista certidão de fl. 124, determino a realização de pesquisa 

INFOSEG em nome da testemunha, ANDREW FELIZ BARROS, com a 

finalidade de localização de seu endereço.

Após, volte conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142426 Nr: 28474-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA RODRIGUES MACIEL, SORAIA PINTO TAMBERI 

RODRIGUES MACIEL, LEDA JANAINA MORAES DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA DE MORAES, FRANCISCA 

CLAUDINA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCA CLAUDINA DE MORAES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de pedido de adoção interposta por Djalma 

Rodrigues Maciel e Soraia Pinto Tamberli Rodrigues Maciel em face de 

Leda Janaina Moraes da Silva Vaz.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Acolho cota do representante do Ministério 

Público de fl. 35, determino a citação da Srª Francisca Claudia de Moraes, 

via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o 

prazo, contado da citação ditalícia, não havendo manifestação, certifique – 

se e encaminhem – se os autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. 

Cumpra – se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 758616 Nr: 10875-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKRDP, ORDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 758616

 Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 844955 Nr: 48735-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHKDS, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., Marcos 

Alexandre Schoffen - OAB:10657, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 844955

Tendo em vista certidão de fl. 75, informando que o UNIJURIS não 

receberá mais nomeações, nomeio como curadora especial para o 

requerido a Defensoria Pública desta Comarca, representada pela 

Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses do requerido, 

no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800442 Nr: 6860-57.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNAISE CAROLINE DE LARA, CFLDA, JANNAISE 

CAROLINE DE LARA, CFLDA, GTLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO ARRUDA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDO ARRUDA 

EVANGELISTA, Cpf: 02452004103, Rg: 1561571-5, Filiação: Claudia 

Cristina de Arruda e Jose Carlos Rodrigues Evangelista, data de 

nascimento: 20/12/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 910-4778. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Homolagação de acordo extrajudicial de guarda, visita e 

allimentos dos requerentes Jannaise Carline de Lara e Luis Fernando 

Arruda Evangelista.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 800442Defiro requerimento de fl. 

72, levando – se em consideração que o Executado apesar de ser 

conhecido encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil, determino a citação via edital, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da U.F.M.T., como curador especial do devedor.Com a defesa 

nos autos, intime-se a parte autora, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 

de dezembro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929378 Nr: 48935-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGBDL, SKBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA PERIN 

CAMARA - OAB:17014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 84/85 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1332011 Nr: 16034-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFB, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539/MT, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.48/56.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018716-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA MARIA FERREIRA ZAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA FARIA DE FIGUEIREDO FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018716-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ENEIDA MARIA FERREIRA 

ZAQUE INVENTARIADO: LIGIA FARIA DE FIGUEIREDO FERREIRA Vistos, 

etc. ENEIDA MARIA FERREIRA ZAQUE, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou em juízo com o presente pedido de AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO 

RITO DE ARROLAMENTO dos bens deixados por LIGIA FARIA DE 

FIGUEIREDO FERREIRA (certidão de óbito ID. 8160873). Carreou aos autos 

as certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e certidão municipal, Id. 8160935. Informação de que não consta 

testamento em nome da falecida, Id. 12238042. Declaração de isenção de 

valores do imposto ITCD, Id. 13485593. Termo de acordo e partilha de bens 

na inicial. É o relatório. Decido. Cuida – de abertura de inventário proposto 

por ENEIDA MARIA FERREIRA ZAQUE e ROBERTO AUGUSTO FIGUEIREDO 

FERREIRA, dos bens deixados por LIGIA FARIA DE FIGUEIREDO FERREIRA 

(certidão de óbito ID. 8160873). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. As partes apresentaram o plano 

de partilha amigável, Id. 8160825. A inventariante carreou aos autos as 

certidões negativas da “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e certidão municipal, (Id. 8160935). Certidão de inexistência de 

testamento, Id. 12238042. No caso dos autos, referente ao inventário, as 

provas documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, 

cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 

do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao 

pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em 

julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pela falecida, em 03/04/2017 

(certidão de óbito ID. 7988393), na forma descrita, por meio do esboço do 

Id. 8160825, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Transitada em julgado, após expeça-se formal de partilha e o álvara para 

permitir a inventariante ENEIDA MARIA FERREIRA ZAQUE o levantamento 

dos valores a restituir junto a Gerência de Pensionista da Secretaria de 

Estado de Gestão de Mato Grosso, no Ofício nº 1413/GAB/MTPREV/2018, 

ID. 15458984, conforme autorização do outro herdeiro de Id. 16634625. 

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 
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Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019362-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FONTES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

MONIZE ATEYEH OAB - MT12508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1019362-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LOURIVAL FONTES FILHO 

Vistos, etc. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por LOURIVAL 

FONTES FILHO, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

valores em nome da falecida Srª SULAMITA MONTALTO FONTES DE 

ALMEIDA, certidão de óbito Id. 8225879. O pedido veio acompanhado de 

documentos. Testamento deixado pela falecida declarando que os valores 

vinculados a seu nome ficarão para o irmão Lourival Fontes Filho, Id. 

8225883. Termo de compromisso de testamenteiro, Id. 16246434. 

Sentença determinando o cumprimento do testamento, Id. 16246550. 

Comprovante de existência de valores em nome da falecida, Id. 15892268 

e Id. 15897203. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida – se de ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por LOURIVAL FONTES FILHO. A documentação 

juntada na inicial comprova que o senhor Louvival Fontes Filho era irmão 

da falecida e que a mesma não deixou filhos e o seu cônjuge já faleceu, 

conforme certidão de óbito de Id. 8225879. A falecida deixou testamento 

de Id. 8225883, deixando todos os valores vinculados em seu nome para o 

seu irmão Lourival, já houve sentença de cumprimento do testamento 

público deixado pela de cujus, Id. 16246550. Existem nos autos 

comprovação de valores deixados pela falecida depositados em contas na 

Caixa Econômica Federal, Id. 15892268, Id. 16407729 e Id. 15897203. 

Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em 

favor do Requerente LOURIVAL FONTES FILHO a fim de que efetue 

levantamento dos valores deixados pela falecida SULAMITA MONTALTO 

FONTES DE ALMEIDA, na Caixa Econômica Federal, conforme testamento 

de Id. 8225883. Sem custas, pois beneficiário da justiça gratuita (Lei n.º 

1.060/50). Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 05 de 

dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009803-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (EXEQUENTE)

P. H. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO(A))

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009803-88.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente a fim de promover o andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando bens à penhora e/ou 

adotando providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob 

pena de extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 

com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento. Cuiabá/MT, 11 

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: 1024018-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024018-35.2018.8.11.0041 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 

16889288 - "(...) Em decorrência, HOMOLOGO a desistência formulada, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015. e, na sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, 

todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida. Sem honorários, diante da não angularização processual. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030679-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA SILVA MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030679-30.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16786205 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, 

IX, do NCPC. Em decorrência, revogo a liminar concedida na decisão de ID. 

15622673. Sem custas, despesas e honorários advocatícios. Ciência ao 

Ministério Público Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 11 

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: 1001019-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. N. (RÉU)

R. C. N. (RÉU)

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 1001019-88.2018.8.11.0041 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 

16969188 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1],HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 16180418, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno 

as partes dividir as custas judiciais de maneira pro rata, e, ainda, as 
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condeno ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da 

parte adversa, todavia, suspensa a exigibilidade, em ambos os casos, em 

decorrência da gratuidade concedida ao autor e a que ora concedo aos 

requeridos, diante da existência de requerimento expresso a respeito, bem 

assim por fazerem jus a benesse. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo." Cuiabá/MT, 11 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: 1010162-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. D. S. (RÉU)

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 1010162-38.2017.8.11.0041 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 

16446557 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Custas e despesas pela autora, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014244-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

JOSIANE DE OLIVEIRA OAB - MT23925/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 1014244-78.2018.8.11.0041 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 

16878112 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, determino ao Sr. Gestor que se 

expeça o necessário para proceder com o levantamento dos valores 

depositados em juízo, inclusive os honorários. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025584-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

H. T. N. OAB - 082.604.201-55 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025584-19.2018.8.11.0041 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 

16878855 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005156-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN SOUZA ELIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005156-16.2018.8.11.0041 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 

16879209 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, c.c. artigo 76, §1º, I, ambos do CPC/2015 e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

o que faço com fulcro no artigo 485, I, do mesmo estatuto processual. 

Condeno os interessados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, as quais, todavia, permanecerão suspensas, em razão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita concedida no ID. 12026646. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. 

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014334-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014334-86.2018.8.11.0041 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 

16962906 - "VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Regulamentação de 

Visitas com Pedido de Tutela Antecipada, na qual o autor manifestou pela 

desistência da ação, requerendo a sua extinção, conforme id. 16877264. 

Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, julgando, em consequência, extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC. Ciência ao representante do Ministério Público. Publicada 
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em audiência, intime-se a autora. Isento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, ante a gratuidade concedida às partes. 

Preclusa a via recursal arquive-se. Às providências." Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035309-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (REQUERENTE)

K. M. D. S. (REQUERENTE)

N. R. D. S. (REQUERENTE)

K. M. D. S. (REQUERENTE)

L. G. M. (REQUERENTE)

K. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035309-32.2018.8.11.0041 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 

16969950 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, III, b, do 

NCPC, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo constantes no ID. 

15937346, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, em 

que desoneram o Sr. Nelson Roque da Silva da obrigação alimentar 

outrora assumida em favor de Karina Martins da Silva, Karen Martins da 

Silva, Kamila Martins da Silva e Karolina Martins da Silva. Por conseguinte, 

expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador do primeiro 

interessado, 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.". Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008676-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16663292, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002219-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16775831, em cumprimento à decisão de ID , impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se 

manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033414-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMA DOGAN MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT0005267D-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMEN DOGAN MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16653378, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003037-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736/B (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16790230, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018271-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. F. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16790568, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001602-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. (AUTOR(A))

F. S. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. G. F. (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001602-73.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 17006695, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039936-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

TIAGO OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

EVERALDO OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039936-79.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Perscrutando os 

autos, verifico que a peça vestibular não fora instruída com os 

documentos essenciais para o processamento da demanda, porquanto, 

depreende-se da certidão de óbito do extinto, ID. 16560928, que o mesmo 

deixou 4 filhos maiores. Em decorrência, considerando que não foram 

habilitados os outros dois filhos do falecido no polo ativo da presente 

demanda, como também inexiste termo de renúncia aos valores pleiteados 

pelos interessados, imperativo que seja determinado à emenda à inicial 

para que seja regularizada tal situação. Constato, ainda, que o extinta 

deixou bens a inventariar, portanto, torna-se imperioso que seja aportado 

ao feito documentos que demonstrem a inexistência de bens partilháveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Destarte, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que sejam sanados os defeitos acima apontados, 

sob as penas da lei. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 11 dezembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038789-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. T. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038789-18.2018.8.11.0041 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 

16821358 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser firmada por ela, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob 

pena de ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Às 

providências." Cuiabá/MT, 11 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: 1042078-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. R. S. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1042078-56.2018.8.11.0041 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 

16945669 - "(...) Prosseguindo, analisando os autos, vislumbro que o 

nome da infante descrito na r. peça de ingresso diverge da certidão 

daquele constante na certidão de nascimento acostada ao feito no ID. 

16820207 - Pág. 3, desta feita, faculto a n. causídica, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retifique a divergência apontada, conforme as 

disposições do art. 319, inciso II, do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 

11 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: 1043002-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043002-67.2018.8.11.0041 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 

16988458 - "(...) Prosseguindo, vislumbro que não foi encartada a cópia 

da certidão de nascimento do infante, documento indispensável à 

propositura da presente ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão 

pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme as 

disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às providências." 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028367-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. M. D. A. (EXECUTADO)

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 1028367-81.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 17010717, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037873-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037873-81.2018.8.11.0041 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 

16955346 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a emenda da exordial 

para que seja encartado ao feito a decisão que fixou os alimentos, ora 

objeto de revisão, o que deverá ser efetuado no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências." Cuiabá/MT, 11 

de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1041977-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOARES DE ARAUJO LOPES SOUZA (REQUERENTE)

MARCIA REGINA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1041977-19.2018.8.11.0041 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 

16821998 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, 

determino que o presente feito seja processado em segredo de justiça. 

Por conseguinte, verifico que os interessados, não pleitearam os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostaram 

ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, 

razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do NCPC. Após, com o encarte do alusivo 

documento, considerando a existência de interesse de incapaz, 

manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC e, por 

conseguinte, volvam-me conclusos para deliberação. Às providências." 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031423-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO(A))

MAURA RIBEIRO DE CASTRO GOMES OAB - 350.286.886-72 

(REPRESENTANTE)

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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16817785, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031423-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO(A))

MAURA RIBEIRO DE CASTRO GOMES OAB - 350.286.886-72 

(REPRESENTANTE)

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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16817785, em cumprimento à decisão de ID , impulsiono os autos para 

intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele 

se manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017997-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1017997-43.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Determino o 

retorno dos autos à Secretaria, a fim de aguardar o deslinde do processo 

nº 1013543-20.2018.8.11.0041, até o trânsito em julgado de decisão final 

nos citados autos. Às providências. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013138-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. R. G. (EXEQUENTE)

A. L. G. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA OAB - MT25563/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. L. (EXECUTADO)

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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16964992, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021983-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (RÉU)

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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16903967, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1167315 Nr: 38937-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BENEDITA DE SANTANA, ARMANDO 

BENEDITO DE SANTANA, SANTINHA BENEDITA DE MORAES, 

CARMELINDO BENEDITO DE SANTANA, ENEDINA BENEDITA DE 

SANTANA, ESPOLIO DE THOMÉ ANASTACIO DE SANTANA, JOADILSON 

JOSE SANTANA, JOILSON FIGUEIREDO SANTANA, THOME ANASTACIO 

DE SANTANA FILHO, JOAZIO SANTANA, LUCIANE FIGUEIREDO 

SANTANA, LUCINEIA FIGUEIREDO SANTANA, LUIZ FIGUEIREDO DE 

SANTANA, ESPOLIO DE JOSE CANUTO DE SANTANA, JOCINEIDE MARIA 

DE ALMEIDA, ESPOLIO DE EDUARDO NEVES SANTANA, KAROLINE 

ALMEIDA SANTANA, MES, LOUZANA FIGUEIREDO DE SANTANA, JOADIR 

FIGUEIREDO SANTANA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE NEVES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580, HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - OAB:8580/MT, 

NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:MT 7.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 38937-17.2016 (Cód. 1167315)

 VISTOS ETC.

À fl. 114 aportou aos autos pedido de emissão de novo formal de partilha, 

pois, conforme afirmação dos interessados, por erro de digitação na inicial 

e nas demais peças, a co-herdeira Maria Eduarda Santana foi excluída da 

partilha.

Compulsando os autos, constato que Maria Eduarda Santana, neta do de 

cujus, não fora excluída da partilha, na verdade, o que de fato ocorreu, foi 

erro material, tendo em vista que o nome da requerente foi grafado na 

inicial como Eduarda Neves Santana.

À fl. 33 consta a juntada do documento pessoal da interessada Maria 

Eduarda Santana.

Desta feita, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil, defiro o 

pleito de fl. 114, tão somente para corrigir a homologação no que tange ao 

nome da interessada, Maria Eduarda Santana conforme documento de fl. 

33, e, em decorrência, determino a expedição de novo Formal de Partilha, 

a fim de constar a citada correção.

Outrossim, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 

115/121 e a entrega ao patrono subscritor da petição de fl. 114, tendo em 

vista que tratam-se de cópias reprográficas de folhas já juntadas aos 

autos.

Adotadas tais providencias, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 783481 Nr: 37197-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROSA DO NASCIMENTO, JOSÉ SANTANA 

DO NASCIMENTO, ALAIR ROSA DO NASCIMENTO, JURACY ROSA DO 

NASCIMENTOS, CLAUDIO ROSA DO NASCIMENTO, LUIZ ROSA DO 

NASCIMENTO, ERINEU ROSA DO NASCIMENTO, MARIA CLARICE DA 

SILVA, SEBASTIÃO PETRONÍLHO DO NASCIMENTO, NILVA ROSA DO 

NASCIMENTO, NATALI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMARÍLIO ROSA DO 

NASCIMENTO, ESPÓLIO DE OTÍLIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT, MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4485, SUELLEN PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:15169, Thiago 

Fernandes Mota - OAB:9.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 371917-63.2012 (Cód. 783481)

 VISTOS ETC.

À fl. 259 os interessados José e Alair afirmam que, ao pleitearem o 

registro do Formal de Partilha junto ao Cartório do 1º Ofício de Santo 

Antônio de Leverger/MT, tiveram o pedido indeferido, uma vez que na 

petição inicial o nome do Sr. José está grafado incorretamente e o estado 

civil da Sra. Alair está incorreto.

Perscrutando os autos, vislumbro que à fl. 10 consta a juntada do 

documento pessoal do interessado Sr. José Santana Rosa do Nascimento, 

bem assim, à fl. 309 consta a certidão de casamento da Sra. Alair Rosa do 

Nascimento Oliveira, com averbação da sua separação judicial, passando 

a utilizar o nome de solteira, qual seja Alair Rosa do Nascimento.

Desta feita, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil, defiro o 

pleito de fl. 259, tão somente para corrigir a homologação no que tange ao 

nome do interessado Sr. José Santana Rosa do Nascimento, conforme 

documento de fl. 10, bem assim o estado civil da Sra. Alair Rosa do 

Nascimento, conforme documento de fl. 309 e, em decorrência, determino 

a expedição de novo Formal de Partilha, a fim de constar as citadas 

correções.

Outrossim, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 

262/308 e a entrega ao patrono subscritor da petição de fl. 259, tendo em 

vista que tratam-se de cópias reprográficas de folhas originais dos autos.

Adotadas tais providencias, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 851531 Nr: 54469-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE, NATALIA 

CORREA PUGA DA SILVA, MARINA CORREA PUGA, VCP, PHCPDS, 

LAURA SIMONE GARCIA CORREA KOLLING, MAURICIO CARLOS 

PACHECO ALBUQUERQUE FILHO, MARIO MÁRCIO DA SILVA 

ALBUQUERQUE, JOSÉ ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE, PAULA 

HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE, IVANIO ODIRLEY KOLLING, MAURICIO 

CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE NETO, ERIK DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA AMELIA PACHECO DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:2836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 54469-36.2013 (Cód. 851531)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que, em 29.11.2016, fora proferida 

sentença (fls. 231/232), a qual transitou em julgado no dia 13.1.2017, 

(certidão de fl. 234).

À fl. 241 aportou ao feito Ofício nº 35, proveniente da Vara do Trabalho de 

Juína/MT, solicitando a realização de penhora nestes autos, de eventuais 

créditos depositados em favor do Sr. Mauricio Carlos Pacheco 

Albuquerque Filho e do Sr. Mario Marcio da Silva Albuquerque.

A referida solicitação fora processada pelo magistrado antecessor, fl. 

252, contudo, consoante verifica-se às fls. 309/310, o Banco Itaú informou 

a este juízo que não há valores deixados pela extinta junto àquela 

instituição financeira, tornando-se impossível a realização de penhora nos 

autos.

À fl. 319, sobreveio informação da Vara do Trabalho de Juína/MT, 

solicitando o desfazimento de reserva de numerário eventualmente 

realizada nestes autos, uma vez que a dívida trabalhista fora quitada.

Desta feita, considerando a ausência de penhora nos autos, bem assim a 

informação de fl. 319 e, que a entrega da prestação jurisdicional por este 

juízo encerrou-se em virtude do trânsito em julgado da sentença, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 431322 Nr: 5920-54.1997.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA ALVES DA COSTA ELLER, DIOGENES 

CRISTIANO ELLER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIOGENES CRISTIANO ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, MARCELA LEAO SOARES - OAB:7.304-A, MARCELA 

LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Processo nº 5920-54.1997 (Cód. 431322)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

pedido de sobrepartilha relativo à imóvel deixado pelo de cujus, nos termos 

do art. 669, II do CPC, razão pela qual, determino que se promovam as 

anotações necessárias em relação à tramitação do feito, inclusive na 

autuação. Prosseguindo, vislumbro que não foi noticiado nos autos o 

recolhimento das custas e taxas processuais referentes à sobrepartilha 

ora proposta, motivo pelo qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que seja atribuído valor à causa, bem assim referido pagamento seja 

providenciado.Com o aporte do recolhimento das custas e taxas 

processuais, prossiga-se no cumprimento da decisão que 

segue.Mantenho como inventariante a Sra. Romilda Alves Costa Eller e lhe 

concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que apresente ao feito as 

primeiras declarações, as certidões negativas da Fazenda Pública Federal 

(expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome do 

falecido, certidão de inexistência de testamento deixado pelo extinto, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ.No que concerne ao 

pleito de fl. 419, necessário esclarecer que o presente feito não está sob 

o manto do segredo de justiça, não havendo, portanto, necessidade deste 

juízo conceder vista dos autos, bastando, apenas, que advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil proceda com a 

carga do processo.Indefiro, por ora, o pedido de fls. 427/428, para 

desentranhamento de pedido de fl. 419 e documentos correlatos, na 

medida em que, a priori, não há elementos suasórios que demonstrem que 

o interessado deva ser excluído ou incluído na sobrepartilha.Por fim, 

acaso decorrido in albis o prazo para o recolhimento das custas, 

volvam-me imediatamente conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 947442 Nr: 58804-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIERRA JUNIOR - 

OAB:30969, ROGÉRIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15886, WAGNER LUIZ 

RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 Processo nº 58804-64.2014 (Cód. 947442) VISTOS, ETC.Trata-se de 

pedido de Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais 

proposta por Rogério Conceição Paulo e Wagner Luiz Ribeiro Rocha em 

face de Gilberto Mendes da Silva.Todavia, verifico que apesar da 

distribuição na forma física da pretensão, necessário salientar que a 

Portaria n.º 554/2016 - PRES, dispõe que a distribuição de novas ações, a 

partir de 07/11/2016, deverá ocorrer apenas pelo sistema PJE. 

Corroborando, a Resolução do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, nº. 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no Poder Judiciário deste Estado, elucida, em seu artigo 

12, que a partir da implantação do PJE novas petições serão distribuídas 

no alusivo sistema, senão vejamos: (...) De mais a mais, ainda que a 

pretensão executiva esteja fundada em título judicial que tramitava 

fisicamente nesta unidade jurisdicional, entendo que a pretensão de 

cumprimento deverá ser distribuída eletronicamente, até mesmo com o 

desiderato de agilizar a entrega da prestação jurisdicional e, em 

contrapartida, findar o acervo de processos físicos.Nesse sentido dispõe 

o artigo 13 da Resolução do TJMT: (...) Desta forma, indefiro o 

processamento do pedido retro, devendo ser intimada a parte autora, por 

publicação no DJe, para retirada do documento, no prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias, o qual, se decorrido in albis, será 

descartado.Esclareço, por oportuno, que caso a parte exequente distribua 

novamente os autos via PJe, deverá juntar a cópia da sentença que 

homologou o acordo entre as partes, assim como do acórdão proferido, 

bem como os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

conforme dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil, distribuindo a 

demanda por dependência para esta serventia de família. Às 

providências.Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 843352 Nr: 47278-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN, GBMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANA BOTELHO DE CAMPOS 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, VOLMIR 

CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT

 Processo n.º 47278-37.2013 (Cód. 843352)

VISTOS, ETC.

 Não obstante o magistrado prolator da decisão de fl. 344 ter recebido o 

pedido de fls. 312/314, vislumbro que a sentença de fls. 309/310 transitou 

em julgado em 13.2.2017, consoante certidão de fl. 318, razão pela qual, o 

feito merece ser chamado à ordem, uma vez que, conforme dicção do 

inciso II do art. 669 do Código de Processo Civil, são sujeitos à 

sobrepartilha os bens descobertos após a partilha.

Assim, determino que se promovam as anotações necessárias em relação 

à tramitação do feito, doravante, como sobrepartilha, inclusive na 

autuação.

Por conseguinte, mantenho como inventariante a Sra. Elizete Botelho de 

Campos Merthan e lhe concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais referentes à 

sobrepartilha proposta.

 Concedo a inventariante o prazo de 60 (sessenta) dias, para que traga o 

comprovante do recolhimento/isenção do ITCMD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD, além de certidões fiscais negativas 

atualizadas, bem assim, querendo, manifeste-se quanto à cota ministerial 

de fl. 355.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 931783 Nr: 50276-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ANGELINI PERRI, MOACIR PERRI NETO, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO D. PERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 50276-41.2014 (Cód. 931783)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de sobrepartilha relativo à crédito de URV devido ao 

extinto, o qual perfaz a quantia de R$417.881,37.

Desta feita, determino a retificação da classificação processual, e, tendo 

em vista que a interessada Isabella atingiu a maioridade, deverá ser 

retificada a autuação e capa dos autos, incluindo-se, ainda, o patrono que 

assiste aos interessados.

 Lado outro, mantenho como inventariante a Sra. Paula Angelini Perri e lhe 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que providencie o recolhimento 

das custas e taxas processuais referentes à sobrepartilha ora proposta.

Concedo a inventariante o prazo de 60 (sessenta) dias, para que traga o 

comprovante do recolhimento/isenção do ITCMD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD.

 Por fim, acaso decorrido in albis o prazo para o recolhimento das custas, 

volvam-me imediatamente conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032833-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA YARA RIBEIRO 

SALES SANSAO PROCESSO n. 1032833-21.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: OZENITA MOREIRA FERREIRA POLO PASSIVO: WAGNER 

CAMPOS DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio 

na qual a autora afirma que se casou com o requerido em outubro de 

1997, advindo da união um filho hoje maior e capaz; que estão separados 

de fato há 18 anos; e que não adquiriram bens. Ao final, requer, portanto, 

a decretação do divórcio, com as anotações de praxe. DECISÃO: ID 

16882005 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que já foram realizadas 

pesquisas de endereço atualizado do réu, junto aos sistemas conveniados 

ao TJMT, cuja citação foi infrutífera, conforme a certidão do oficial de 

justiça de id. 15682497, e não tendo a autora conhecimento do atual 

endereço, DEFIRO o pedido da autora, determino a citação do réu, por 

edital, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em 

não sendo contestada ação, desde já, nomeio curador especial ao réu, 

citado por edital, na pessoa do(a) Douto(a) Coordenador(a) do Núcleo de 

Prática Jurídicas do ICEC, que deverá ter vistas dos autos para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar de contestação. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para apresentação de impugnação à contestação. 

Após, venham os autos à conclusão. Às providências." ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039125-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

DALVINA SOUZA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EPIFANIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039125-22.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Alvará Judicial, distribuído para esta unidade judiciária, no qual visa o 

levantamento de valores depositados em nome da falecida, todavia, em 

consulta ao sistema, vislumbro que existe ação de inventário em trâmite no 

juízo da 5º Vara Especializada de Família e Sucessões, desta Comarca, 

sob o nº. 1023902-29.2018.8.11.0041. Nesse sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA EXTINTA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A matéria objeto dos autos, qual 

seja, o levantamento de valores na conta da de cujus é conexa à ação de 

inventário proposta no juízo suscitado. II. O artigo 59, do CPC/15 

estabeleceu como único critério para tornar prevento o juízo o registro ou 

a distribuição da petição inicial. III. Tendo em vista o registro e distribuição 

da ação de alvará judicial no dia 14/02/2017 às 16 h 04 min, 02 (dois) 

minutos antes de registrada e distribuída a ação de inventário, 

(14/02/2017, às 16 h 06 min), restou prevento para o julgamento de ambas 

as demandas o juízo para o qual foi distribuída a ação de alvará judicial. IV. 

Conflito conhecido e declarada a competência do suscitado. (TJES, 

Classe: Conflito de competência, 100170014284, Relator: JORGE 

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCELO 

MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de 

Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017). Desta 
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feita, a fim de evitar decisões conflitantes, tendo em vista que a matéria 

objeto dos autos é conexa a ação de inventário em tramite no Juízo da 5º 

Vara Especializada de Família e Sucessões, declino a competência do 

presente processo para o juízo onde se processa a ação 

nº.1023902-29.2018.8.11.0041. Providencie o Sr. Gestor as medidas 

necessárias para a redistribuição do processo àquele r.juízo. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042684-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERZA CECILIA DA SILVA BULHOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1042684-84.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Expedição de Alvará Judicial apresentado por Nerza Cecília da Silva 

Bulhões, qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidas em 

vida pelo de cujus Jailson Miranda de Bulhões, filho da interessada. Ao 

final, postula a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a interessada pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a 

expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a 

capacidade do próprio interessado, vez que as custas processuais e 

demais despesas serão suportadas pelo valor que se pretende receber, 

razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita 

para momento posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Jailson Miranda de Bulhões. Com a 

resposta do INSS nos autos, intime-se a requerente para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Sem 

prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando 

informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos 

depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 11 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028224-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONE BATISTA DO NASCIMENTO OAB - 812.899.282-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RAULINO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1028224-29.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o executado, embora devidamente intimado, permaneceu 

inerte, razão pela qual, defiro o pleito de ID. 12094738. Por conseguinte, 

determino que proceda-se com as buscas através do sistema BACENJUD, 

com o fito de obter informações sobre valores depositados em contas 

bancárias. Determino que os autos permaneçam no gabinete até que se 

processe a ordem de constrição, nos termos do artigo 512 da CNGC. Em 

consulta ao sistema RENAJUD, foi constatado que os bens móveis em 

nome do executado são alienados fiduciariamente, o que impossibilita as 

penhoras judiciais dos automotores, na medida em que o executado 

possui apenas a posse direta dos veículos, porquanto as propriedades 

são dos credores fiduciários, motivo pelo qual procedo com a restrição de 

alienação, apenas por cautela, eis que diante dos gravames que recaem 

sobre os bens o executado não pode, de qualquer forma, aliená-los, 

conforme segue extrato em anexo. De outro viés, acaso infrutífera a 

tentativa de penhora de valores, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, determinando a transferência de quantias, até o total do débito, 

eventualmente existente em conta vinculada do executado do saldo de 

FGTS, para a Conta Única do Poder Judiciário, fazendo-se constar do 

ofício que trata-se de penhora de débito alimentar, bem como as 

instruções necessárias para a transferência dos valores encontrados. 

Consigno, por oportuno, que não obstante a Lei nº 8.036/90, que dispõe 

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabeleça que a conta 

vinculada em nome do trabalhador é absolutamente impenhorável, é 

entendimento consolidado, na doutrina e na jurisprudência[1], que quando 

se tratar de execução de dívida alimentar é possível à mitigação dessa 

regra, situação que se amolda ao caso em tela. Se positiva a transferência 

de qualquer valor, providencie o Sr. Gestor Judicial a vinculação a uma 

subconta do presente processo, ficando desde já autorizada a expedição 

alvará de levantamento em favor da exequente. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução 

de alimentos. Penhora sobre saldo de conta vinculada ao FGTS. Valor que 

pode ser objeto de constrição legal se direcionado à satisfação de débito 

alimentício. Inteligência do §2º do art. 833 do CPC com o art. 2º, § 2º, da 

Lei nº 8.036/90- julgados do Superior Tribunal de justiça. Recurso não 

provido. (TJPR; Ag Instr 1713334-1; Curitiba; Décima Primeira Câmara 

Cível; Rel. Juiz Conv. Gil Francisco de Paula Xavier F Guerra; Julg. 

25/04/2018; DJPR 17/05/2018; Pág. 77)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022965-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVER LACERDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA LACERDA CINTRA OAB - 064.395.881-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA DA 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 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1022965-19.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), ajuizado por 

Oliver Lacerda Silva, representado por sua genitora Ludmilla Lacerda 

Cintra, em face de Rafael Oliveira da Silva, todos qualificados nos autos. 

Determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento do 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do 

CPC, o mandado fora devidamente cumprido, conforme certidão de ID. 

15706247. Todavia, o executado deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar, conforme certidão de ID. 16071708. A 

representante legal do exequente atualizou o débito devido e pugnou pela 
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decretação da prisão civil do executado, a fim de compeli-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar, pretensão com a qual o Ministério 

Público concordou. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Em análise detida dos autos, verifico que o executado encontra-se 

inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, nos termos do § 3º do 

art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta a prisão do devedor de 

alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento e evitar que ele se torne 

um inadimplente contumaz, com irreparáveis prejuízos aos alimentados, 

ressaltando-se que no caso dos autos, o executado sequer justificou o 

não pagamento das prestações alimentícias em atraso. É preciso que o 

devedor tenha consciência de sua obrigação alimentar e cumpra com a 

determinação judicial nos prazos estabelecidos, ou então que providencie 

a ação revisional, colocando a obrigação em termos que possa suportar, 

se for o caso. A jurisprudência é assente no sentido de se coagir, com 

prisão, o devedor, a fim de que ele pague as três últimas parcelas do 

débito de alimentos, dada a urgência quanto à necessidade dos alimentos, 

sob pena de perecimento da parte credora. A título de ilustração, 

colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. 

ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, 

§ 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 (três) 

últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, 

bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos 

termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do débito não elide a 

prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito 

demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para 

aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor 

executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que 

somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade 

financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada. 4. 

Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 2017/0294585-5; 

MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 10/04/2018; 

DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando que o executado 

quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso 

dos alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais 

da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, deve, então, ser decretada a prisão civil deste até que a 

cumpra. Em face do exposto, e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Rafael Oliveira da Silva, qualificado na inicial, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ou até que pague o valor do débito alimentar vencido, 

devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. O mandado 

de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o que deverá ser 

expressamente consignado no alusivo documento. Pretendendo o 

executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a sua soltura caso 

já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo exequente, o 

qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas vencidas até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC), 

realizando depósito judicial na Conta Única do Poder Judiciário; ou ainda, 

comprovar que o fez. Para tanto, determino que se expeça mandado de 

prisão civil, devendo, quando do seu cumprimento, o executado ficar 

separado dos demais presos. Todavia, caso o executado não seja 

encontrado no endereço informado nos autos, manifeste-se a parte 

exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a certidão da dívida e 

encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do art. 528 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043269-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR MARIA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1043269-39.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

pedido de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Arenir Maria da 

Silva Nascimento, qualificada nos autos, visando o recebimento dos 

créditos atinentes a FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, 

não recebidas em vida pelo de cujus Afonso Rodrigues do Nascimento, 

esposo da interessada. Ao final, postula a remessa de ofício à instituição 

bancária mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em 

favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a 

interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Outrossim, vislumbro que os 

filhos do casal, a saber, Vanderli da Silva Nascimento, Wandirney 

Francisco da Silva Nascimento e Francisley da Silva Nascimento, 

renunciaram expressamente aos seus quinhões, de maneira que, o valor 

eventualmente existente será recebido apenas pela viúva, Srª. Arenir 

Maria da Silva Nascimento. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Afonso Rodrigues do Nascimento. 

Com a resposta do INSS nos autos, intime-se a requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. Consigne, 

no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 11 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013060-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEDRO COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO BEZERRA (REQUERIDO)

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 

1013060-87.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de Alvará Judicial 

apresentado por Cícero Pedro Costa Bezerra, visando o recebimento de 

valores deixados em conta bancária pelo de cujus José do Carmo 

Bezerra, seu genitor. Concedida à assistência judiciária gratuita, foi 

determinada a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro 

Social a fim de averiguar a existência de dependentes habilitados, assim 
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como foi efetuada consulta BacenJud, a qual fora parcialmente frutífera, 

ID. 14542656. O INSS noticiou a inexistência de cadastramento de 

dependentes habilitados, ID. 14906230. No ID. 15525821 aportou aos 

autos informação quanto a conta bancária do requerente. Determinada a 

intimação do interessado para demonstrar a inexistência de bens deixados 

pelo falecido, ID. 16187214, o requerente informou que seu genitor não 

deixou bens a inventariar e, trouxe aos autos termo de declaração, ID. 

16265934. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo Sr. 

José do Carmo Bezerra. Pois bem. Entendo que a pretensão merece 

acolhida, eis que para o levantamento de tal valor são desnecessárias 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o Instituto Nacional de Seguridade Social e, 

na sua falta, de sucessores, na forma da lei civil, bem assim a inexistência 

de bens a inventariar. No caso, constatada a inexistência de dependentes 

habilitados perante o INSS, ID. 14906230, verifico que o interessado se 

afigura como único sucessor do extinto, ID. 13203495, eis que o falecido 

era divorciado e deixou somente um filho, de maneira que, pela regra 

sucessória, o interessado é o único beneficiário. A respeito, vejamos o 

teor da norma: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

mesmo sentido, conforme documento juntado ao ID. 16265934, o 

requerente declara que o falecido não deixou bens a inventariar. Lado 

outro, ao que tudo indica, o único valor deixado pelo extinto era o 

depositado no Banco do Brasil, o qual foi transferido para a Conta Única 

do Poder Judiciário, conforme informação de ID.14720536, razão pela qual 

não vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida. Ademais, consoante ID. 15525821, o requerente trouxe aos 

autos informações sobre a sua conta bancária e, requereu o levantamento 

da quantia apurada no presente feito, deixando entrever a concordância 

com o valor encontrado via BacenJud. Saliente-se, por oportuno, que o 

Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, que tem por 

escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de 

submissão aos formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de 

autorização judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, 

autorizando o filho do de cujus a realizar o levantamento do numerário 

relativo ao valor transferido para a Conta Única do Poder Judiciário, 

deixado por José do Carmo Bezerra, e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 

487 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ de levantamento, a fim de 

que o valor seja depositado na conta informada pelo interessado no ID. 

15525821. Em seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Custas e despesas pelo interessado, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, ID. 13326020. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 11 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: 1000755-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA PINHEIRO BASTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MOTTA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1000755-71.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação Cautelar Satisfativa de 

Guarda, Direito de Visita, Pensão Alimentícia, Pedido Liminar de Urgência 

interposta por Fabrício Bastos da Silva, representado por Elimara Pinheiro 

Gomes em face de Valdir Motta da Silva, todos qualificados nos autos. 

Ressai da exordial, em apertada síntese, que o requerente é filho do 

demandado, residindo com a genitora desde a separação de fato do casal, 

em 20.12.2011, e, por não arcar com a pensão alimentícia do infante, 

vindica a concessão de guarda à genitora, a qual já vem exercendo-a de 

fato, regulamentação do direito de visita do pai e fixação de pensão 

alimentícia no importe de um salário mínimo. Postula, também, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Através da decisão de ID. 11610131, foi 

concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente, 

arbitrado alimentos provisórios no valor equivalente a 60% do salário 

mínimo, regulamentado o direito de visitas e designado, na mesma 

oportunidade, audiência de conciliação. Na data aprazada para a 

realização da audiência de conciliação, esta restou inexitosa, porquanto o 

requerido não compareceu ao ato, sendo concedido prazo para 

apresentação de contestação e determinada a colheita de parecer 

ministerial, ID. 13154449. No ID. 13606150 foi certificado o decurso in albis 

do prazo para a apresentação de resposta pelo requerido. Concitado a 

manifestar-se, o Ministério Público opinou pela procedência da demanda, 

ID. 13615198. No ID. 14534272 a parte autora vindicou pela execução da 

verba alimentar fixada. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Cuida-se Ação Cautelar Satisfativa de Guarda, Direito de 

Visita, Pensão Alimentícia, Pedido Liminar de Urgência interposta por 

Fabrício Bastos da Silva, representado por Elimara Pinheiro Gomes em 

face de Valdir Motta da Silva, todos qualificados nos autos. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015, eis que entendo desnecessária 

a dilação probatória. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

retardado. O réu, devidamente citado, ID 13066915, não apresentou 

contestação, ID 13606150, razão pela qual DECRETO sua revelia, no 

entanto, por tratar-se de direitos indisponíveis, não produzirá seus efeitos, 

nos termos do art. 345, II, do CPC/2015, notadamente o de se presumir 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. No que atine ao mérito, 

considerando que pretende o autor a fixação da pensão alimentícia, da 

guarda e regularização do período de convivência do genitor, passo a sua 

análise de forma individualizada. Dos Alimentos Inicialmente, importante 

ressaltar que a paternidade do requerido em relação ao requerente é 

incontroversa, aliás, encontra-se documentalmente comprovada por meio 

de certidão de nascimento acostada aos autos no ID. 11378369. 

Incontestável, também, é a sua obrigação alimentar, inerente ao exercício 

do poder familiar, consoante disposições insertas no artigo 1.634 do 

Código Civil, que dispõe, litteris: “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, 

qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a 

educação;” Os pais têm o poder familiar, sendo poder-dever dos mesmos, 

em igualdade de condições, assistir e educar os filhos menores, o que é 

consentâneo do artigo 229 da Constituição Federal, podendo o 

descumprimento dessa imposição legal caracterizar os crimes de 

abandono material, moral e intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar 

a suspensão, ou até mesmo a extinção, do poder familiar (CC, arts. 1.634, 

1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais também vem disciplinado no 

artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, in verbis: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Assim, mesmo que as condições 

pessoais e econômicas do genitor possam ser limitadas, encontra-se 

obrigado a contribuir para a manutenção dos filhos, dentro de suas 

possibilidades. No caso, o autor pretende a fixação da pensão alimentícia 

no valor correspondente a um salário mínimo e, embora não tenha 

acostado ao feito nenhum comprovante de seus gastos, as suas 

necessidades são presumíveis para uma criança de quase 08 (oito) anos 

de idade, tais como gastos com educação, alimentação, saúde, vestuário, 

lazer, etc. Além disso, em que pese não haja a comprovação acerca das 

possibilidades do requerido, o montante fixado a título de alimentos 

provisórios, no percentual de 60% do salário mínimo vigente é o mínimo 

necessário ao sustento do autor, de forma digna, já que valor inferior não 

atenderia sequer as suas necessidades mais básicas. Portanto, a pensão 
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alimentícia devida ao autor deve ser fixada definitivamente no montante de 

60% do salário mínimo, que atende ao binômio necessidade/possibilidade, 

lembrando, ainda, que incumbe a ambos os genitores proverem as 

necessidades básicas dos filhos, nos termos do artigo 1.566, IV, do 

Còdigo Civil. Da Guarda Em relação à guarda, após o advento da Lei nº 

13.058, de 22/12/2014, que alterou os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 

do Código Civil, a regra é que seja estabelecida na forma compartilhada. 

Seguindo a inteligência do art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral 

somente será instituída em situações excepcionais, quando um dos pais 

não tiver condições para o exercício da guarda, ou quando um deles 

declarar expressamente em juízo que não deseja a guarda dos filhos. No 

caso dos autos, a autora requereu a guarda unilateral do infante, não 

tendo o requerido contestado a pretensão. De qualquer forma, a regra é a 

guarda compartilhada, inexistindo óbice para que a fixação seja em tal 

modalidade. Nessa toada, necessário salientar que por guarda 

compartilhada compreende-se a responsabilidade conjunta e o exercício 

de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, nos termos do artigo 

1.583, §1º, do Código Civil, sendo primordial a participação conjunta dos 

genitores em todas as decisões da vida do infante. Maria Berenice Dias, 

em brilhante lição, elucida que a guarda compartilhada: garante, de forma 

efetiva, a corresponsabilidade parental, a permanência da vinculação mais 

estrita e ampla participação de ambos na formação e educação do filho (in 

Manual de Direito das Famílias.12ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 549). Faz-se 

necessário consignar que a guarda deve ser deferida àquele que melhor 

condições apresentar, para que se cumpra o disposto no art. 33 da Lei 

8.069/90. Em decorrência, entendo por bem estabelecer a guarda 

compartilhada do menor entre os seus genitores, devendo, no entanto, 

continuar residindo em companhia da mãe. Todavia, cabe consignar que 

não há prejuízo inverso, tendo em vista que a guarda é sempre efêmera e, 

verificando-se posteriormente necessidade de alteração, nada impede 

seja ajuizada demanda própria. Da Regularização de Visitas Considerando 

que a residência da criança fora fixada no seio materno, e não obstante a 

guarda compartilhada, em que os genitores poderão acordar acerca do 

regime de visitas e eventual modificação do local de residência da menor, 

por medida de cautela, em caso de desavença entre os pais, entendo por 

bem confirmar a tutela concedida nos autos, no que atine a 

regulamentação do período de convivência do genitor, a fim de assegurar 

o convívio do filho com o pai em caso de discordância, lembrando, ainda, 

que é dever da família, bem como do Estado, assegurar com absoluta 

prioridade a convivência familiar. Assim, primando pelo melhor interesse 

da criança, deve ser estabelecido direito de convivência de forma livre, 

contudo, fica consignado que, em caso de desacordo, deverá vigorar de 

acordo com as disposições constantes abaixo, elucidando que apesar de, 

atualmente, o genitor residir em cidade diversa, este juízo estipulará de 

maneira genérica o direito de convivência, até mesmo para o caso de a 

residência paterna modificar-se futuramente, senão vejamos: a) poderá o 

pai ter o filho consigo, em finais de semanas alternados, buscando a 

criança na casa da mãe, aos sábados, a partir das 09:00 horas, e 

devolvendo-a aos domingos, no mesmo local, até às 20:00 horas; b) no 

aniversário, bem como em outras datas que se repetem anualmente, ficará 

com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares; c) no dia 

dos pais e no aniversário deste (pai) a criança ficará em sua companhia, 

e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela; d) nos anos pares, 

passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo em companhia do 

pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente seguinte; e) nas 

férias escolares, passará metade com o pai e a outra metade com a mãe, 

sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e a segunda metade 

com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade será com a mãe, 

ficando o pai com a segunda metade. Frise-se, novamente, que não há 

qualquer empecilho para que as partes, de comum acordo, organizem as 

datas das visitas ficando, no entanto, cientes de que em caso de 

desacordo, prevalecerão as condições ora estabelecidas. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Alimentos interposta 

por Ação Cautelar Satisfativa de Guarda, Direito de Visita, Pensão 

Alimentícia, Pedido Liminar de Urgência interposta por Fabrício Bastos da 

Silva, representado por Elimara Pinheiro Gomes, em face de Valdir Motta 

da Silva para (1) FIXAR pensão alimentícia no valor equivalente a 60% do 

salário mínimo vigente, colocando à disposição da genitora do menor todo 

dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de sua 

titularidade, (2) ESTABELECER a guarda compartilhada do menor, com 

fixação da residência no lar materno e (3) REGULAMENTAR o direito de 

visitas do pai, em relação ao filho, na forma descrita no corpo da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 12 (doze) 

parcelas da pensão alimentícia ora fixada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Por fim, no que atine a petição de ID. 15879109, deixo 

de apreciá-la, eis que a pretensão nela contida deverá ser manejada na 

forma disciplinada no artigo 531, §1º, do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023570-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAISE CARMEM SANTOS ALVES (AUTOR(A))

ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ POLO PASSIVO (RÉU)

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. 

1008466-30.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Alteração 

Consensual de Regime de Bens no Casamento e Inclusão de Sobrenome 

(de Comunhão Parcial de Bens para Regime de Comunhão Universal de 

Bens art. 1667 Código Civil) manejada por Jonaise Carmem Santos Alves e 

Aristides Nascimento de Oliveira, ambos devidamente qualificados. Ressai 

da peça de ingresso, em apertada síntese, que os interessados são 

casados pelo regime de comunhão parcial de bens há oito anos, 

desejando alterar o regime para comunhão universal de bens, com efeitos 

ex tunc, bem assim a inclusão do patronímico “Oliveira” ao nome do 

cônjuge mulher. Custas recolhidas no ID. 10752253. No ID. 11326659, foi 

determinada a publicação de edital para conhecimento de eventuais 

interessados na ação proposta e a manifestação do Ministério Público. No 

ID. 11718665, o Ministério Público opinou favoravelmente a pretensão. Na 

certidão de ID. 12828266 foi certificado o decurso do prazo da intimação 

por edital. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cotejando detidamente os autos, verifico a possibilidade de que se dê 

abrigo à pretensão formulada pelos interessados. Com efeito, a escolha 

da forma como serão regidos os bens daqueles que contraem matrimônio 

constitui-se liberalidade dos envolvidos, excetuando-se apenas os casos 

expressos em lei. Ademais, uma vez que se trata de direito disponível, o 

ordenamento jurídico autoriza, em momento posterior a celebração do 

casamento, a modificação da forma pela qual os bens do casal serão 

regidos, exigindo-se, para tanto, apenas que se demonstre justo motivo e 

resguardem-se os direitos de possíveis interessados, conforme se abstrai 

da leitura do §2º do artigo 1.639 do Código Civil. Em suma, para a 

mutabilidade do regime de casamento, necessário se faz o atendimento 

dos seguintes requisitos legais: a) pedido de ambos os cônjuges; b) 

motivação da pretensão; c) procedência das razões invocadas e d) 

ressalva dos direitos de terceiros. Por conseguinte, no desiderato de 

salvaguardar direitos de terceiros, verifica-se dos autos que foi publicado 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, cientificando todos interessados 

acerca da pretensão externada na exordial, transcorrendo o prazo sem 

que houvesse qualquer impugnação. De outro viés, ao ponderar sobre os 

motivos ensejadores da presente ação, consta dos autos que os 

interessados buscam a aproximação. Destarte, uma vez presentes os 

requisitos necessários à concessão da alteração do regime de bens, o 

deferimento do pedido é medida que se impõe, inclusive a atribuição de 

efeitos ex tunc, eis que inexiste vedação legal, o direito de terceiros esta 

ressalvado expressamente em lei, além de as partes terem manifestado a 

vontade de retroação. Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO. EFICÁCIA EX TUNC. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE MERECE SER 

MANTIDA. Em relação aos efeitos da alteração do regime de bens do 
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casamento, devem possuir, desde que expressamente manifestado pelos 

cônjuges, eficácia ex tunc, uma vez que não há qualquer vedação, além 

de que o direito de terceiros está expressamente ressalvado no 

dispositivo legal (artigo 1.639, § 2º, do Código Civil). Precedentes desta 

câmara julgadora e do STJ. Apelação desprovida. (TJRS; AC 

0362444-93.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

José Antônio Daltoé Cezar; Julg. 26/04/2018; DJERS 03/05/2018) Noutro 

norte há de se ponderar que segundo entendimento sedimentado no 

Superior Tribunal de Justiça sempre que a alteração do regime de 

casamento for para o da comunhão universal de bens, este será 

retroativo à data do casamento. No que atine a pretensão de acréscimo do 

patronímico, o artigo 109 da Lei nº. 6.015/73 autoriza a retificação em 

assentamento no Registro Civil, preceituando que “quem pretender que se 

restaure, supre ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá em 

petição fundamentada e instruída”. Verifica-se na certidão de casamento 

acostada no ID. 9206143, que os interessados, por ocasião das núpcias, 

não agregaram aos seus respectivos nomes o patronímico de família do 

outro, todavia, evola-se do feito que o cônjuge mulher possui o interesse 

em acrescer ao seu nome o patronímico paterno do cônjuge homem. A 

respeito, a Lei nº 6.015/73 admite, em seu artigo 57, caput, a possibilidade 

de retificação excepcional do nome ao dispor que: A alteração posterior 

de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do 

Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito 

o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela 

imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. O Código Civil, por 

sua vez, assevera que, por ocasião do casamento, quaisquer dos 

nubentes poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro (artigo 1.565, 

§1ª, do CC). É certo que a imutabilidade do nome decorre do princípio da 

segurança jurídica. Preserva-se o nome com o fim de não prejudicar 

terceiros e os apelidos de família. Contudo, há situações em que o 

princípio da segurança jurídica pode ser “relativizado” como forma de se 

efetivar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, sendo 

essa exatamente a hipótese dos autos. Em decorrência, não obstante a 

legislação seja silente acerca do acréscimo do sobrenome do outro após a 

convolação das núpcias, certo é que não se pode conceber a existência 

de limitação temporal para a inclusão do apelido de família do cônjuge à 

data da celebração do casamento na medida em que, enquanto perdurar o 

vínculo conjugal tal opção deve encontrar-se em aberto, todavia, 

necessária a oitiva do parquet e o consentimento judicial. A jurisprudência, 

por sua vez, não tergiversa: REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO 

PATRONÍMICO DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – ART. 1564, DO CÓDIGO 

CIVIL E ART. 57 DA LEI 6.015/1973 – AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL 

PARA A INCLUSÃO DO NOME – PRECEDENTES DO STJ. 1. “Dada a 

multiplicidade de circunstâncias da vida humana, a opção conferida pela 

legislação de inclusão do sobrenome do outro cônjuge não pode ser 

limitada, de forma peremptória, à data da celebração do casamento. Podem 

surgir situações em que a mudança se faça conveniente ou necessária 

em período posterior, enquanto perdura o vínculo conjugal. Nesses casos, 

já não poderá a alteração de nome ser procedida diretamente pelo oficial 

de registro de pessoas naturais, que atua sempre limitado aos termos das 

autorizações legais, devendo ser motivada e requerida perante o 

Judiciário, com o ajuizamento da ação de retificação de registro civil 

prevista nos arts. 57 e 109 da Lei 6.015/73. Trata- se de procedimento 

judicial de jurisdição voluntária, com participação obrigatória do Ministério 

Público. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp nº 910.094 – SC. Rel. Min. Raul Araújo, d.j. 04/09/2012.) 2. Recurso 

conhecido e provido. (TJPR, 0002931-44.2016.8.16.0179 (Acórdão), 

Relator: Ruy Muggiati, Data Publicação: 06/08/2018, Órgão Julgador: 11ª 

Câmara Cível, Data Julgamento: 01/08/2018). Desta feita, não vislumbro 

nenhuma razão que obste a pretensão de inclusão do sobrenome do 

marido ao nome da interessada, até mesmo por não ser possível extrair 

qualquer prejuízo à sua identificação ou a interesse de terceiros, 

inexistindo violação à segurança jurídica protegida pelo princípio da 

imutabilidade do nome, notadamente pelo fato de que a interessada 

apenas efetuará acréscimo ao seu nome e não supressão. Diga-se, ainda, 

que a autora postula a inserção do nome de família do seu esposo com a 

fim de se identificar como pertencente ao núcleo familiar no qual se 

encontra inserida, motivação bastante à autorizar a retificação pretendida. 

Frise-se, novamente, que o princípio da imutabilidade registral, privilegiado 

pela lei, não obsta a sua relativização para a alteração do nome do 

indivíduo quando houver justo motivo a embasar a excepcionalidade da 

situação, visto que o nome e o sobrenome são direitos de personalidade e, 

como tal, merecem especial tutela jurídica, com base, inclusive, no princípio 

da dignidade da pessoa humana. Some-se, ainda, a importância da 

afetividade e da solidariedade entre os cônjuges, recomendando que a 

somatória dos sobrenomes seja possível inclusive para consolidação da 

entidade familiar, gerando, em relação ao casamento, segurança, simetria 

e estabilidade. Desta feita, havendo justo motivo para o pedido e ausente 

qualquer demonstração de prejuízo a terceiros, não há razão para impedir 

a inclusão do sobrenome do cônjuge homem ao nome do cônjuge mulher a 

qual passará a se chamar Jonaise Carmem Santos Alves "Oliveira". Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Ação de Alteração Consensual 

de Regime de Bens no Casamento e Inclusão de Sobrenome (de 

Comunhão Parcial de Bens para Regime de Comunhão Universal de Bens 

art. 1667 Código Civil) manejada por Jonaise Carmem Santos Alves e 

Aristides Nascimento de Oliveira, para, com fulcro no art. 1.639, §2º, CC, 

CONVERTER o regime de bens do casamento de Comunhão Parcial para o 

de Comunhão Universal de Bens, nos termos do art. 1.687 do Código Civil, 

com efeitos “ex tunc”, ou seja, retroativo à data da celebração do 

casamento, bem assim INCLUIR o patronímico “Oliveira” ao nome da 

interessada, para que conste em seu registro civil JONAISE CARMEM 

SANTOS ALVES OLIVEIRA. Custas pelos interessados. Oficie-se ao 

Serviço Registral Civil competente para modificação no assento de 

casamento dos requerentes, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis 

para registro da sentença, a fim de que sejam preservados direitos de 

terceiros (LRP, art. 167, II, 1). Notifique-se o Ministério Público. Cumpridas 

as diligências supra, arquivem-se os presentes autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Transitada em julgado, após as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 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: 1008277-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADEILSON SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAURA MARIA DE PAULA E SOUZA (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. 

1008277-52.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de Oferta de 

Alimentos ajuizada por Jadeilson Santos Júnior em face de Glaura Maria 

de Paula Souza Santos, todos qualificados nos autos. Compulsando o 

feito, verifico que foi indefiro o benefício da justiça gratuita e determinada 

a intimação da parte autora para comprovar o pagamento das custas 

iniciais, consoante decisum de ID. 12863768, entretanto, quedou-se inerte, 

deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se depreende da certidão 

de ID. 15184868. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014368-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CRISTINA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMARGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
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VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1014368-61.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

PARTILHA DE BENS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E 

ALIMENTOS ajuizada por ADÉLIA CRISTINA DIAS MOREIRA em face de 

SAMUEL DE CAMARGO, ambos qualificados nos autos. Compulsando o 

feito, verifico que a parte autora requereu a desistência da ação, ID. 

15499329. Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017336-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICOOB (REQUERIDO)

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. 

1017336-64.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL manejado 

por Adriane Maria de Amorim Silva em decorrência do falecimento de 

Brasilisia Benedita de Amorim, qualificadas nos autos. Compulsando o 

feito, verifico que a parte autora requereu a desistência da ação, ID. 

15877571. Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade que ora concedo, tendo 

em vista o valor atribuído a causa. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010361-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUINALDA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1010361-60.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição com 

Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência Liminar (Curatela Provisória) 

ajuizada por Maguinalda Alves Viera contra Naiara Carolina Alves Vieira, 

ambas qualificadas nos autos. Ressai da peça de ingresso, em apertada 

síntese, que a requerente é genitora da interditanda e, esta, é portadora 

de "Síndrome de Rett, f84.2, clássica, estagio IV", sendo totalmente 

dependente de terceiros para a realização de todos os atos, sendo 

incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, 

vindicando seja nomeada como curadora da demandada. Recebida a 

inicial, foi concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deferida a liminar, nomeando a requerente como curadora provisória da 

requerida, além de designada audiência de entrevista e determinada a 

realização de perícia judicial, ID. 6701734. Realizada a entrevista da 

interditanda, ID. 8023249, foi nomeado curador especial para a 

demandada, com o fito de patrocinar a sua defesa nos autos. Através da 

petição de ID. 8309570 foi vindicada autorização judicial para a aquisição 

de um veículo para transportar a demandada. Impugnação, por intermédio 

da Defensoria Pública, em favor da interditanda no ID. 8692977. Concitado 

a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela realização de avaliação 

judicial do veículo, vindicando pelo aporte aos autos da proposta de 

compra e a forma de pagamento, ID. 9140066, tendo a autora encartado 

duas propostas para aquisição, ID´s. 9309616 e 9309656. Através da 

decisão de ID. 9379646 foi indeferida a pretensão de avaliação judicial 

formulada pelo Ministério Público e deferida a compra do veículo 

Chevrolet/Spin, ano 2017/2018, com a ressalva de que deverá ficar em 

nome da interditanda. Laudo pericial no ID. 13757087. A requerida 

manifestou-se no ID. 13767178, vindicando pela procedência da demanda, 

enquanto a autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido, ID. 

15186756. O Ministério Púbico vindicou pela procedência da demanda, ID. 

15457645. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se 

de Ação de Interdição com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência 

Liminar (Curatela Provisória) ajuizada por Maguinalda Alves Viera contra 

Naiara Carolina Alves Vieira, ambas qualificadas nos autos. Através da 

presente, a requerente, genitora da demandada, objetiva a interdição 

desta, com sua nomeação como curadora, ao argumento de que a 

interditando está impossibilitada de reger sua pessoa e bens. Pois bem. 

Inicialmente, necessário salientar que a curatela tem por finalidade 

precípua preservar os interesses do curatelado, cuidando de tudo que diz 

respeito à sua pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se que 

a demandada não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o 

laudo médico afirma que: Após a avaliação da periciada concluímos que 

ela possui, retardo mental grave , classificado no CID 10 F72, que cursa 

com prejuízos no seu comportamento, memória, inteligência, discernimento 

e autonomia, tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus 

atos da vida civil, necessitando de auxilio para administrar sua renda, 

bens e negócios. (ID. 13757087, p. 4) Consta, ainda, que a requerida “não 

fala, não anda, memória e inteligência prejudicados”, logo, não é 

demasiado concluir que a curatelanda é totalmente dependente de 

terceiros, tanto para os atos da vida cotidiana como para os da vida civil. 

Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a conclusão 

acerca da incapacidade total da curatelanda, a qual não possui condições 

de gerir, por si só, a sua vida e os seus interesses, necessitando de 

auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida de rigor que ora 

se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO 

DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. 

COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA 

LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando comprovado pelas provas 

produzidas que o interditando não possui capacidade para os atos da vida 

civil de natureza negocial e patrimonial, a procedência do pedido inicial de 

interdição/curatela se impõe, devendo, entretanto, se limitar a tais atos, 

nos termos do disposto no art. 1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. 

(TJMG; APCV 1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 

05/07/2018; DJEMG 17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com 

a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 

13.146/2015), a Ação de Interdição passou a ter como finalidade a 

colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob Curatela (art. 85 

da lei em estudo) e a definição dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). 

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a 

curatela é medida extraordinária e visa preservar os interesses do 

interditando, em especial os relativamente incapazes, os quais, segundo a 

atual redação legal, são “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, nos termos do artigo 4º, 

III, do Código Civil. A Lei de Inclusão mencionada não mais restringe os 

direitos de forma ampla e genérica, vez que o reconhecimento da 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 

casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros (artigo 6º). 

De outro viés, embora o Estatuto tenha alterado o conteúdo jurídico acerca 

da capacidade da pessoa com deficiência, no caso em questão, trata de 

parte visivelmente incapaz para TODOS os atos da vida civil, já que, 

conforme o laudo pericial, a requerida é portadora de doença mental 

grave, sendo incapaz de gerir sua renda, bens e negócios, conforme 
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constatado pelo expert e, também, por este juízo na audiência de 

entrevista, a curatelanda não fala, sendo, inclusive, incapaz de exprimir 

sua vontade. Frise-se, ainda, que o parentesco entre as partes está 

comprovado pelo documento de ID. 5868128. À vista disso, conclui-se que 

a demandada deve ser submetida à curatela, a fim de que seja 

representada em todos os atos da vida civil pela autora, merecendo 

integral procedência a presente demanda. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Naiara Carolina Alves Vieira, qualificada nos autos, por incapacidade 

civil para exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, com as 

limitações previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Maguinalda Alves Viera, genitora da interditada, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de representar a interditada 

(requerida) em todos os atos da vida civil atos negociais, patrimoniais e/ou 

de mera administração, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do interdito e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil competente, 

para averbação à margem do assento de nascimento da curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em 

razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1013543-20.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Registro e 

Cumprimento de Testamento Público proposto por Paulo Humberto Budoia, 

em razão do falecimento de Taufick Miguel Chedick, testador. Consta dos 

autos que o falecido deixou Escritura de Testamento Público, ID. 

13271275, nomeando o autor como testamenteiro. No ID. 13271275 

aportou aos autos e certidão de óbito do testador. No ID. 14815680 consta 

manifestação do Ministério Público, pugnando pelo registro, arquivamento 

e cumprimento do testamento. No ID. 15654407 aportou ao feito 

Informação Nacional de Existência de Testamento. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em registro, arquivamento e cumprimento de 

testamento deixado por Taufick Miguel Chedick. Pois bem. Entendo que a 

pretensão merece acolhida, eis que neste tipo de procedimento não existe 

lide, bastando apenas verificar o cumprimento dos requisitos insertos no 

art. 1.864 do Código Civil. Nesse viés, guisa frisar que o de cujus era 

solteiro, não deixou filhos, e os genitores do testador também são 

falecidos, conforme afirma a petição inicial encartada aos autos e certidão 

de óbito de ID. 13271275. Desta feita, verifico que o testador poderia 

dispor de todos os seus bens, tendo em vista que não deixou herdeiros 

necessários (art. 1.857 do CC). Prosseguindo, verifico que o testamento 

feito pelo testador perante o 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Cuiabá/MT, no livro nº 01, folhas nº 057/058, em 13.2.2014 fora totalmente 

revogado, passando a valer as disposições contidas na Escritura de 

Testamento Público lavrada perante o 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, no livro 

nº 44-W, folhas nº 75/76, em 14.6.2017. Portanto, foram cumpridas todas 

as formalidades legais não havendo óbice para a aprovação do 

testamento público. Por todo o exposto, ante o teor do art. 735, §2º do 

Código de Processo Civil, determino o registro, arquivamento e 

cumprimento do testamento público de ID. 13271275 – Pág. 2 a 5. Feito o 

registro, tendo em vista a existência de testamenteiro nomeado pelo 

testador, determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

assinar o termo da testamentária (art. 735, §3º do CPC). Por conseguinte, 

tendo em vista que as custas e taxas processuais já foram recolhidas, 

após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e, em seguida, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1014355-96.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS c/c 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS interposta por MIKAEL FERRAZ DE 

SIQUEIRA e MIGUEL FERRAZ DE SIQUEIRA, ambos representados por 

PATRICIA ROBERTA FERRAZ DE OLIVEIRA, em face de VICTOR HUGO 

MALHADO SIQUEIRA, todos qualificados nos autos. Ressai da exordial, 

em apertada síntese, que os requerentes são filhos do demandado, 

residem com a genitora e que o demandado contribui com o valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) a título de pensão, todavia, não efetua o 

pagamento com data fixa, o que prejudica os menores, como também 

verbera que o demandado não os visita com regularidade. Em decorrência, 

vindica a regulamentação do direito de visitas e a fixação judicial da verba 

alimentar, estes no espeque de 1/3 dos rendimentos do demandado, 

mediante desconto em folha de pagamento. Ao final vindicou a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Através da decisão de ID. 7293101, o 

juízo concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos 

requerentes, arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 25% 

(vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do réu (rendimento 

bruto, adicional de férias, 13º salário, etc., deduzidos apenas os 

descontos obrigatórios), com desconto em folha de pagamento, e 

designou, na mesma oportunidade, audiência de conciliação. O requerido 

foi citado e intimado na Secretaria, ID. 8736919. Contestação no ID. 

8754744, ocasião em que concordou com a fixação da pensão no valor 

equivalente a 25% dos seus rendimentos, bem assim com o pedido de 

regulamentação de visitas, vindicando que sejam estipuladas em seus dias 

de folga. Realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa, 

sendo concedido prazo para o requerido apresentar contestação, ID. 

10483141, a qual fora novamente inserida aos autos no ID. 10804532. A 

parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

Impugnação, ID. 11101685. Concitado a manifestar-se, o d. Promotor de 

Justiça, no ID. 11120498, opinou pela procedência do pedido, com a 

condenação do requerido ao pagamento de 30% dos seus rendimentos 

líquidos a título de pensão, ou 1/3 dos rendimentos. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Cuida-se AÇÃO DE ALIMENTOS 

c/c REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS interposta por MIKAEL FERRAZ DE 

SIQUEIRA e MIGUEL FERRAZ DE SIQUEIRA, ambos representados por 

PATRICIA ROBERTA FERRAZ DE OLIVEIRA, em face de VICTOR HUGO 
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MALHADO SIQUEIRA, todos qualificados nos autos. Inicialmente, 

analisando os autos, verifico que o autor Mikael Ferraz de Siqueira atingiu 

a maioridade civil no curso da demanda, já que nascido aos 21.4.2000, ID. 

6839333, contando com 18 anos atualmente, razão pela qual determino 

que seja regularizada a sua representação processual, encartando ao 

feito o necessário instrumento procuratório. Diante de tal situação, o 

pedido de regulamentação de visitas perdeu seu objeto, já que a 

menoridade cessa aos 18 anos, quando a pessoa fica habilitada à prática 

de todos os atos da vida civil (art. 5º, “caput”, do CPC), bem como cessa o 

poder familiar (art. 1.635, III, do CPC). Em decorrência, diante da maioridade 

civil, verifico a perda superveniente do seu objeto em relação ao 

requerente Mikael, no que atine a pretensão de regulamentação de visitas, 

razão pela qual, em relação a tal pedido, imperativa a extinção sem 

resolução do mérito da demanda, persistindo o interesse apenas em 

relação a verba alimentar, cuja exigibilidade não cessa com o advento da 

maioridade, todavia, doravante serão devidos em razão da relação de 

parentesco, sendo imprescindível a demonstração da necessidade de 

Mikael. De qualquer forma, encontrando-se a causa madura para 

julgamento, bem assim que pretende-se a fixação da pensão alimentícia 

para ambos os autores, além da regularização do período de convivência 

do genitor com o menor Miguel, passo a sua análise de forma 

individualizada. Dos Alimentos Inicialmente, importante ressaltar que a 

paternidade de ambos os requerentes em relação ao requerido é 

incontroversa, aliás, encontra-se documentalmente comprovada, por meio 

das certidões de nascimento acostadas aos autos no ID. 6839333 e 

6839481. Incontestável, é a obrigação alimentar do requerido em relação a 

Miguel Ferraz de Siqueira, inerente ao exercício do poder familiar, 

consoante disposições insertas no artigo 1.634 do Código Civil, que 

dispõe, litteris: “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a 

sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste 

em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação;” Os pais têm 

o poder familiar, sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de 

condições, assistir e educar os filhos menores, o que é consentâneo do 

artigo 229 da Constituição Federal, podendo o descumprimento dessa 

imposição legal caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão, ou até 

mesmo a extinção, do poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse 

dever imposto aos pais também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 

8.069/90, senão vejamos, in verbis: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. Assim, mesmo que as condições pessoais e 

econômicas do genitor possam ser limitadas, encontra-se obrigado a 

contribuir para a manutenção dos filhos, dentro de suas possibilidades. No 

caso, é mais do que evidente que o requerido possui condições 

financeiras favoráveis para arcar com os valores pretendidos na peça de 

ingresso, eis que não logrou comprovar sua impossibilidade de custear o 

valor vindicado na exordial, se limitando a concordar com os valores 

provisoriamente arbitrados a título de alimentos, porquanto mais 

favoráveis. As necessidades do demandante Miguel, por sua vez, são 

presumíveis, em decorrência da idade, 10 anos, todavia, a representante 

do menor logrou encartar ao feito comprovante de mensalidade escolar no 

valor de R$625,50 no ano de 2017, ID. 6839319, além de as demais 

despesas listadas na planilha encartada na exordial não ter sido 

impugnada especificamente pelo requerido. Em relação a Mikael, não 

obstante tenha atingido a maioridade no curso da demanda, não há 

nenhum empecilho para o arbitramento de alimentos em seu favor, com a 

ressalva de que as necessidades de Mikael, a partir dos 18 anos, deixam 

de ser presumidas, e, no caso dos autos, não há nenhum elemento que 

demonstre que ele possui condições de prover o seu sustento por si 

mesmo, aplicando-se a mesma ausência de impugnação específica no que 

atine ao despesas de Mikael. A respeito, diga-se que não se pode olvidar, 

ainda, que em ações desta natureza, os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa 

obrigada, de acordo com binômio necessidade/possibilidade, previsto no 

artigo 1.694, § 1º do Código Civil, que assim disciplina, litteris: “Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º 

omissis” (g.n) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não diverge desse entendimento, como revela o julgado 

colacionado, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS – SEQUESTRO DE 

BENS AFASTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – 

INAPLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. A fixação de alimentos deve observar o 

binômio necessidade/possibilidade, e fica situado em patamar que seja 

suficiente para assegurar a sobrevivência do alimentando, mas que não 

implique em onerosidade excessiva ao alimentante. (...) (JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018) Assim, o cerne da questão cinge-se ao 

quantum a ser fixado a título de alimentos, levando-se em consideração 

que torna-se imprescindível a proporcionalidade na fixação dos alimentos 

entre as necessidades do alimentando e os recursos 

econômico-financeiros do alimentante em cada caso concreto, já que a 

pensão alimentícia sempre será concedida ad necessitatem. Como 

mencionado em linhas passadas, as necessidades de Miguel são 

presumíveis, já que conta, atualmente, com 10 anos de idade, enquanto a 

de Mikael foram listadas nos autos, não sendo objeto de impugnação pelo 

demandado. As possibilidades do requerido se perfazem presentes, já 

que não logrou comprovar situação diversa, além de a representante do 

menor ter aduzido que pagava, anteriormente, o valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais) para ambos os filhos. Demais disso, não podemos nos olvidar 

que os filhos devem ter o mesmo padrão de vida dos pais, sendo certo 

que, no caso concreto, o genitor aufere a renda bruta de R$7.360,51, 

sendo que após os descontos obrigatórios (IR e contribuição 

previdenciária) sua renda líquida é de R$5.618,73 – considerando seus 

rendimentos do mês de maio/2017, ID. 8754818, p. 4. Desta feita, tecidas 

as considerações supra, entendo razoável a manutenção do valor já 

arbitrado a título de alimentos provisórios, qual seja, 25% dos rendimentos 

líquidos do demandado, todavia, 12,5% para Mikael e 12,5% para Miguel, 

acrescido de 50% das despesas extraordinárias em ambos os casos, que 

deverão ser devidamente comprovadas pela representante legal de Miguel 

e por Mikael (medicamento, material escolar, etc.). De mais a mais, não se 

pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, a qualquer 

momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja alteração 

significativa na situação do alimentante ou da alimentanda, ficando 

assegurado, portanto, a qualquer das partes, valerem-se da ação 

pertinente, se necessário. Da Regularização de Visitas de Miguel Assim, 

primando pelo melhor interesse da criança, deve ser estabelecido direito 

de convivência de forma livre, contudo, fica consignado que, em caso de 

desacordo deverá vigorar as disposições constantes abaixo, senão 

vejamos: a) poderá o pai ter o filho consigo, em finais de semanas 

alternados, buscando a criança na casa da mãe, aos sábados, a partir 

das 09:00 horas, e devolvendo-a aos domingos, no mesmo local, até às 

20:00 horas; b) no aniversário, bem como em outras datas que se repetem 

anualmente, ficará com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos 

ímpares; c) no dia dos pais e no aniversário deste (pai) a criança ficará 

em sua companhia, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela; 

d) nos anos pares, passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo 

em companhia do pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente 

seguinte; e) nas férias escolares, passará metade com o pai e a outra 

metade com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e 

a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade 

será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade. Frise-se, 

novamente, que não há qualquer empecilho para que as partes, de comum 

acordo, organizem as datas das visitas ficando, no entanto, cientes de 

que em caso de desacordo, prevalecerão as condições ora 

estabelecidas. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE ALIMENTOS c/c REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

interposta por MIKAEL FERRAZ DE SIQUEIRA e MIGUEL FERRAZ DE 

SIQUEIRA, ambos representados por PATRICIA ROBERTA FERRAZ DE 

OLIVEIRA, em face de VICTOR HUGO MALHADO SIQUEIRA para (1) FIXAR 

pensão alimentícia no valor equivalente a 12,5% dos rendimentos líquidos 

do demandado para Miguel Ferraz de Siqueira e 12,5% dos rendimentos 

líquidos para Mikael Ferraz de Siqueira, acrescidos de 50% das despesas 

extraordinárias que deverão ser devidamente comprovadas 

(medicamento, material escolar, etc.), mediante desconto em folha de 

pagamento, tal como já vem sendo efetuado e (2) REGULAMENTAR o 

direito de visitas do menor Miguel em relação ao pai, na forma descrita no 

corpo da sentença. Por conseguinte, julgo EXTINTO O FEITO, COM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015 e, em 

relação ao pedido de regulamentação do direito de visitas de Mikael, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, IV, do CPC/2015. Ante a sucumbência na maior parte do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no §2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre a soma de 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia ora fixada, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade que ora lhe 

concedo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035591-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. L. R. (EXEQUENTE)

L. F. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA LEITAO OAB - 377.910.871-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))

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. 

1035591-07.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por João Lucas Leitão Rodrigues e Luiz Felipe Leitão 

Rodrigues, representados por sua genitora, Rosimeire Batista Leitão em 

face de Luiz Mario Rodrigues, todos qualificados nos autos. Ressai dos 

autos, no ID. 16073869, que a parte exequente informou a quitação do 

débito exequendo, bem assim pugnou pela extinção do feito com 

resolução de mérito. Concitado a manifestar-se o parquet anuiu com a 

extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, ID. 16146371. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do 

assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar quantia 

(...). Igualmente, a jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO 

PELO DEVEDOR. ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o 

cumprimento da obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não 

p r o v i d o .  H o n o r á r i o s  r e c u r s a i s  f i x a d o s .  ( T J D F ;  P r o c 

0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; Terceira Turma Cível; Rel. Des. 

Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002425-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO OAB - MT11036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (EXECUTADO)

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. 

1002425-47.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de Alienação 

Parental c/c Descumprimento de Acordo Judicial ajuizada por Rogério 

Quinteiro Barcellos em face de Celésia Ormond Ribeiro de Campos, todos 

qualificados nos autos. Compulsando o feito, verifico que foi indeferido o 

benefício da justiça gratuita e determinada a intimação da parte autora 

para comprovar o pagamento das custas iniciais, consoante decisum de 

ID. 13122399, entretanto, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer 

in albis, conforme se depreende da certidão de ID. 16074364. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 c.c. artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil/2015. Ademais, determino o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC. Certificado 

o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 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: 1003325-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

BENVINDO ALONSO DE SOUZA (AUTOR(A))

BENEDITO RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

ADEMAR JERONIMO LOURENCO (AUTOR(A))

LUZIA DUARTE DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO REGIS (AUTOR(A))

ELSINO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LERIANO RIBEIRO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

JUSCELINO ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

NILZA SATURNINA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

RENATO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

ORSIDON NUNES DE ANDRADE (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

NILTON ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

TEREZA AGOSTINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (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, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042526-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PROGRESSO EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR OAB - 067.678.821-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

(IMPETRADO)

DANIEL DE ANDRADE CASTANHO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS (IMPETRADO)
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Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do dispositivo da SENTENÇA 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. SENTENÇA: "Com essas considerações, 

DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5º do artigo 6º da lei 

12016/09, via de consequência extingo os autos sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo Civil. Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042705-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

TABACOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA OAB - SP133149 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA OAB - SP175156 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (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: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022728-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR (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, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1024209-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1034579-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (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. 

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: 1011890-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (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, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1034547-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA METELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (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. 

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: 1024065-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZIDORO CORSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(RÉU)

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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227389 Nr: 34626-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, VALDECI CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360788 Nr: 31023-77.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707389 Nr: 1036-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALMA ANTUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VALERY MARTINS DA ROCHA - 

OAB:12.572/MT, WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869698 Nr: 9332-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DONIZETE GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910754 Nr: 37378-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 805814 Nr: 12278-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO JOAQUIM ASCHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A BBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT N° 9839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 Autos n.º 805814 – Usucapião

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820744 Nr: 26970-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - BEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13.782-B, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949823 Nr: 60238-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SANTANA DA SILVA, ERLON DE PINHO 

NOVAIS, EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA, RONY MARCIO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DARLY DE SOUZA PEREIRA, CARLOS ALBERTO 

FRANCISCO DE SOUZA, CARLINHOS MARQUES DE ASSIS, JOELSON 

FERNANDES DO AMARAL, JANDERSON REBECA ROCHA, ROBERTO 

HAMANN SEIDLER, LEOCIR ANTONIO PUHL, GILBERTO BATISTA LIMA, 

ALEXSANDRO MARQUES, FABIO ENRIQUE SANTOS, WAGNER AUGUSTO 

RIBEIRO CORREA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, DANIEL DE ANDRADE 

PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 279 de 629



até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140802 Nr: 27752-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADINAIR MEDEIROS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAU/UVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMMANUEL PINTO CARNEIRO 

- OAB:OAB/CE 6736

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 280596 Nr: 6154-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. S. M., SILVANÉA DA SILVA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. 

ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 280596 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 462141 Nr: 30836-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR JOÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 462141 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime(m)-se o(s) subscritor(e,s) da peça processual de fls. 87/89 para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer(m) em cartório a fim de assiná-la, 

bem como, requer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782772 Nr: 36433-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELILIO MODESTO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 782772 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 441746 Nr: 18104-85.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELEITE LEMOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 441746 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853576 Nr: 56243-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LIBANIO DE SOUZA, AMILTON SANTANA 

PIRES, CREMILSON FERREIRA DE SOUZA, ARILTON AZEVEDO FERREIRA, 

DELSO CORREA DE LIMA, CLAUDINEI JUSTINO MENEGON, JOSÉ JAIR 

FELIPE, LEONICE TENORIO DA SILVA SANTANA, ELIANE ALVES DA 

SILVA, JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA 

FILHO, EVERALDO SOUZA BAZILIO, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR, JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO, RENATO ROSA FORTES, 

SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA, GLEIDSON FERREIRA DE JESUS, EDI 

EMERSON MACIEL, LOURIVALDO ALVES DE SOUZA, RUTEMBERG 

FERREIRA DO CARMO, ELINALDO CHAVES DA SILVA, MAURO 

CAMARGO DA SILVA, CLEIDE SOARES RISSATO, DANIEL ORTEGA ZARK 

ZANTTA, EDMILSON ROBERTO CORREA, FABIO GOMES DA CRUZ, 

LINDOMAR DAVID DOS SANTOS, PABLO HUGDSON SILVA SANTOS, 

RAIMUNDO DE CASTRO, FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 
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RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, 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. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862530 Nr: 3683-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERODICE ALVES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos 

efeitos da tutela concedida na espécie (fls. 35/39).Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840201 Nr: 44618-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁTICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Autos n.º 840201 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 173v, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867101 Nr: 7258-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SOUZA BATISTA, MARCIA APARECIDA 

CARDOSO BATISTA, MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO, MARIA 

LUCIANA DA SILVA, MAX RIBEIRO DA CRUZ, LINDALVA RIBEIRO DA 

CRUZ, GEDIANE NOGUEIRA PEGO, LEOPOLDO FREDERICO PETERSEN, 

KELI CRISTINA PILONETO, JUAREZ DIAS ALVES, MARIA APARECIDA 

FERREIRA AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 867101 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

No tocante a execução dos honorários advocatícios (fls. 144/150), 

intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos moldes do 

art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 861742 Nr: 3105-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON NEVES DE OLIVEIRA, ADENIR RIBEIRO 

CORREA, ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA, ALEXANDRE PERON DA 

LUZ, ADMIR NEVES AYARDES, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, EDSON 

LUIS DE ALMEIDA, ELIACIR PEDROSA DA SILVA, DIRCE SAYURI OTAKE 

GUOLLO, CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS, ISMAEL SEBASTIÃO 

CORREA, JANAINA PAULI, ELISANDRA APARECIDA DA SILVA, FABIO 

JOSE DA SILVA, LENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA REGINA 

CAMPOS DA ROSA, MARCIA MONICA FERNANDES, MARCIO ALVES 

VAILLANT, RODRIGO CESAR PULCHERIO, ROSANGELA ALVES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 861742 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850833 Nr: 53853-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA, ODNILSON BORDON, 

DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA, JOSÉ FERINO DE SOUZA, MARCELO DE 

JESUS FONSECA, CRISTIAN COELHO CANO, RUITENALDO SILVA SOUZA, 

CARLA LUISA GIRARDI, EDMAR GUIMARÃES DE ARAUJO, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO, MIRTES APARECIDA FIM, ROSANA 

MIRANDA DE ARAUJO, SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE, ANTONIO 

JOELCIO FERNANDES BARBOSA, LUCIANA ROSA, TEREZINHA DAMIATI 

ROSA, DIVINO PEREIRA DE SOUSA, GREGÓRIO ANTONIO DA SILVA 

FILHO, MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA DE ARAUJO 

- OAB:15365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 850833 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Cuida-se de impugnação à execução oposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em face da execução de sentença que lhe move JOANA MARILCE 

FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO, alegando, em síntese, inexistência de 

título executivo.

Manifestação da impugnada às fls. 184/188V.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Após detida análise dos autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 89/94), determinou que o montante devido à autora fosse 

apurado em liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior 

Instância (fls. 145/155).

Assim, sem maiores delongas, ACOLHO a presente impugnação à 

execução, ante a ausência de título executivo a embasar a execução.

Por conseguinte, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 

30 dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, 

CPC), inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte 

exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730461 Nr: 26523-60.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS XIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 730461 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, substituo a empresa anteriormente 

nomeada pela perita Judicial a Médica do Trabalho Cristina Teodoro de 

Melo Mendo, com endereço profissional na Rua Travessa Zé Edilberto 

Grige, 75 – Goiabeiras, Cuiabá-MT, telefone: (65) 9989-2604 e e-mail: 

krismel@terra.com.br, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 84/85.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34790 Nr: 11044-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE SOUZA EVANGELISTA, Aldair Souza de 

Arruda, MARIA ESTELA PAIM GOMES DE ARRUDA, IRACEMA BORGES 

SILVA CAMPOS, DOMINGOS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, FÁBIO VILELA DE CARVALHO - OAB:5.175-B, FÁBIO 

VILELA DE CARVALHO - OAB:5175, MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652, MARIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4652/MT, RUSSILVET PAES DA CUNHA - OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 34790 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 859, 

manifeste-se a Fazenda Pública Estadual em prosseguimento, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1029646 Nr: 36649-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELINTRO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 Autos n.º 1029646 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 15v).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 15v, 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 e honorários advocatícios.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352605 Nr: 22775-25.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Autos: 352605 – Ação Trabalhista
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 Vistos, etc.

 Tem-se em perspectiva ação ordinária de cobrança que move MARIA DO 

ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento das diferenças 

referente ao adicional de insalubridade de todo o pacto laboral, a ser, 

inclusive, aplicada a pagamentos futuros, bem como as diferenças a título 

de Gratificação Hora Especial.

 Alega a autora, que é servidora pública municipal, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde e exercendo o cargo de auxiliar de enfermagem.

 Aduz que devido ao cargo e ao lugar onde exerce suas atividades, 

percebe adicional de insalubridade no percentual valor esse que oscilou 

durante o período laboral, embora não tivesse mudado de função.

Aduz que faz jus ao recebimento de G.H. especial no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) do salário base, ao passo que recebe apenas 20% 

(vinte por cento).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/27.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 32/42).

Replica a contestação acostada às fls. 46/59.

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (fl. 

63), a parte autora requereu a produção de prova pericial (fls. 64/65) e o 

requerido quedou-se inerte (fl. 66).

Às fls. 68/69 o feito foi saneado com a rejeição da preliminar de inépcia da 

inicial, reconhecendo em parte a prescrição da pretensão autoral, 

relativamente ao período anterior a 12/05/2003 e determinado ao município 

a apresentação das fichas financeiras da autora, devidamente 

apresentadas às fls. 70/128, sobre as quais a requerente manifestou às 

fls. 131/132.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, registro que o desate da liça não 

demanda prova técnica, ou mesmo atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC, com isso revogo a pericia determinada às fls. 

113/114.

Observa-se que a requerente pleiteia o recebimento das diferenças de 

adicionais de Gratificação Hora Especial e de insalubridade.

 Inicialmente, convém destacar que conforme delineado no comando 

judicial de fls. 68/69, a pretensão autoral, relativa ao período anterior a 

12/05/2003, encontram-se prescritos.

 Conforme mencionado no relatório, argumenta a requerente que percebia 

o adicional de insalubridade, no percentual de 40% e que sem justificativa, 

foi-lhe reduzido o beneficio para 20%, sendo que não mudou de função.

 Nesse viés, vejamos a dicção do art. 9º da Lei Complementar nº 51 de 

1999:

 "Art. 9º Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e 

fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por 

exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o 

vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento)

§ 1º Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, 

perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão 

consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em 

geral e especificadas através de Decreto.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou desempenho 

de atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos 

riscos que deram causa a sua concessão." (destaquei)

 Com efeito, com a publicação do Estatuto dos Servidores Públicos, LC 

093/03 o adicional de insalubridade foi extinto, em seu artigo 192, vejamos:

“ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da 

presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional 

de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou de qualquer outro espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos 

normativos do Município de Cuiabá”. (destaquei)

 Deste modo, considerando que a requerente ingressou no serviço público 

em 1991 e que já recebia o adicional de insalubridade, a lei posterior não 

pode revogar o benefício violando o princípio do direito adquirido.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AÇÃO 

DE COBRANÇA) – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA 

(PERÍCIA TÉCNICA) – DESNECESSIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

– VANTAGEM FUNCIONAL DEFERIDA NA ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 25/97 - LEI POSTERIOR QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI 

REFERIDO ADICIONAL (LCM Nº 31/99) – SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO 

DO SERVIDOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA 

IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RETORNO DO PAGAMENTO DE REFERIDA 

VERBA SALARIAL NO MESMO PERCENTUAL EM QUE VINHA SENDO 

PAGA REGULARMENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

VENCIDAS E NÃO PAGAS DESDE SUA INTERRUPÇÃO, TODAVIA, EM 

VISTA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, FICA OBRIGADA A 

MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, E NÃO 

PAGAS, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NOS 

MOLDES DA LEI 11.960/09 E ART. 1º-F DA LEI 9.430/97 - SENTENÇA 

REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não há falar-se em cerceamento de defesa 

e muito menos afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa quando a demanda não exigir a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou determinar a produção de prova pericial, por não 

depender de prova documental ou oral para o julgamento da lide. 2 – Lei 

nova municipal revogadora de benefícios funcionais, a exemplo do 

adicional de insalubridade, já concedidos aos servidores na vigência da lei 

revogada não tem o condão de atingi-los, sob pena de, em assim o 

fazendo, atentar-se contra os princípios constitucionais do direito 

adquirido e da irredutibilidade salarial. 3 – Uma vez comprovado o 

exercício da atividade salubre antes da edição da lei revogadora do 

beneficio, é devido o retorno do pagamento do adicional suprimido 

injustificadamente da remuneração do servidor. 4 – Recurso conhecido e 

provido parcialmente. (Ap 135208/2013, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no 

DJE 28/10/2014)” (negritei)

 Com efeito, a Lei Complementar 152 de 30/03/2007, que estabelece a 

política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de 

pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo do Município de Cuiabá, assim dispôs:

 “Art.22 Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, 

em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam 

submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de 

adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual 

estejam submetidos.

§1º A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes 

insalubres, dar-se-á por meio de perícia, a ser realizada por médico do 

trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho.

§2º O adicional de insalubridade incidirá sobre o menor salário base da 

carreira do servidor, calculado com base nos percentuais assim definidos:

I – grau mínimo de insalubridade: 10%

II – grau médio de insalubridade: 20%

III – grau máximo de insalubridade: 40%;” (destaquei)

 Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora, no 

período de janeiro/2000 até julho/2006 (fls.85/91), recebeu adicional de 

insalubridade na proporção de 40% (quarenta por cento), reduzido para 

20% (vinte por cento) no período compreendido entre agosto/2006 até 

agosto/2009 (fls. 91/94), retornando ao pagamento no grau máximo (40% - 

quarenta por cento) a partir de setembro de 2009 (fls. 94/97).

Consequentemente, verifica-se que é devido à requerente o pagamento 

das diferenças do adicional de insalubridade na proporção de 40% 

(quarenta por cento), uma vez que durante o que teve o grau de 

insalubridade para 20% (vinte por cento), não restou evidenciado na liça, 

que a autora tivesse laborado em local de trabalho menos insalubre, uma 

vez, que as fichas financeira retro citadas, indicam a mesma lotação.

Portanto, é devido o pagamento do adicional de insalubridade no 

percentual de 40% (quarenta por cento), referente aos meses de 

agosto/2006 até agosto/2009.

Quanto ao pedido de pagamento do G. H. especial na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) sob a alegação de que recebe apenas 20% (vinte 

por cento), ferindo assim os princípios da irredutibilidade de vencimentos e 

do direito adquirido, razão assiste à Requerente. Isso porque a 

Requerente ingressou no serviço público municipal em 01/12/1990, 

consequentemente sob a égide da Lei 2.434/87 que previa a gratificação 
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da hora especial em 50% (cinquenta por cento). Vejamos:

“Art. 44 Aos servidores efetivos e contratados lotados na Fundação de 

Saúde de Cuiabá, que prestam efetivo exercício de plantonista em regime 

permanente, será paga uma gratificação mensal de 50% (cinquenta por 

cento) dos seus vencimentos ou salários.”

Com o advento da Lei nº 3.139/1993, essa gratificação sofreu uma 

redução e ficou estipulada em 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre 

o piso salarial dos servidores da área de Saúde que exerçam suas 

funções em regime especial.

Portanto à época da admissão, estava vigente a Lei nº 2.434/1987, e a 

Requerente deveria ter sido enquadrada nos moldes da lei vigente, e 

assim permanecendo mesmo com o advento da nova lei.

Sendo assim, é devido a Requerente o pagamento das diferenças a título 

de G.H. especial na proporção de 30% (trinta por cento), do período não 

atingido pela prescrição, devendo ser corrigido para as parcelas futuras e 

implementada o percentual de 50% (cinquenta por cento), desde que 

atendidos os requisitos legais.

 Mister destacar, que tal remuneração tem caráter pro labore faciendo, ou 

seja, somente pode ser percebida enquanto o servidor público 

efetivamente realizar a atividade descrita na norma instituidora da 

gratificação. Portanto, deixando de realizar a referida atividade, não 

possui o agente público o direito de receber a vantagem.

 “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - APOSENTADORIA - SUPRESSÃO DE VANTAGENS 

REFERENTES AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE 

HORÁRIO ESPECIAL PERCEBIDAS POR LONGO TEMPO NA ATIVIDADE - 

INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - VANTAGENS DE 

CARÁTER TRANSITÓRIO - APLICAÇÃO DO PODER/DEVER DE 

AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O adicional de insalubridade e a gratificação de horário 

especial percebidos na atividade pelo servidor público, ainda que por 

longo tempo, não podem incorporar-se aos seus proventos de 

aposentadoria, porque são consideradas vantagens de natureza precária 

e provisória, isto é, vinculadas ao pleno exercício do cargo e ao local do 

trabalho. Constatada a irregularidade do pagamento, a Administração 

Pública pode revisar seu próprio ato, por meio de prévio procedimento 

administrativo, onde oportunize ao servidor o devido processo legal, com a 

garantia da ampla defesa e do contraditório. (TJMT Ap 61705/2008, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 10/11/2008, Publicado no DJE 05/12/2008).” 

(sublinhei)

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade 

em seu grau máximo, qual seja 40% (quarenta por cento), referente aos 

meses de agosto/2006 até agosto/2009, bem como, às diferenças de 

eventual G.H. especial, desde que atendidos os requisitos legais, mediante 

observância do índice de 50% (cinquenta por cento), nos moldes 

previstos na Lei 2.434/87, cujos valores deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e 

correção monetária com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 

(29/06/2009), e após pelo IPCA contados do evento danoso, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

 Sem custas.

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 392670 Nr: 28155-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DELINTRO OLIVEIRA DE SOUZA, ALICE 

ALVES DE SOUZA, LENIR ALVES DE SOUZA, LINDINALVA ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONCA - OAB:3.247/MT

 Autos n.º 392670 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o comando judicial proferido nos embargos à execução 

apensos (cód. 1029646), intimem-se os credores para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 964466 Nr: 6719-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO ACÁCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7.881, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Desse modo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão da gratuidade judiciária, o indeferimento é 

medida que se impõe.Ante ao exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça 

ao requerente.Por conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC).Intime-se.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1275393 Nr: 88-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ANTONIA CONFESSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO GOVERNO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1275393 – Mandado de segurança

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte 

impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804626 Nr: 11087-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANELINE MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 804626 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro.

Cumpra-se conforme solicitado pelo parquet.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027029 Nr: 35357-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SZUBRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Autos n.º 1027029 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933787 Nr: 51374-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 933787 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 180, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1172582 Nr: 41114-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE R. DOS SERVIÇOS P. 

DELEGADOS DO MT, TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:11623-A

 Autos n.º 1172582 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 332473 Nr: 3287-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN BARROS DE PAULA 

ARAUJO - OAB:147630/SP, TIAGO DE PAULA ARAUJO - OAB:SP - 

217.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Autos n.º 332473 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento do montante depositado na espécie em favor da 

parte credora, mediante a expedição do competente alvará.

No mais, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do saldo remanescente apontado pelo credor às fls. 

436/437.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910962 Nr: 37454-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 Autos nº 910962 - Embargos à Execução

Vistos etc.

ESTADO DE MATO GROSSO, ofereceu os presentes embargos à 

execução em face de OSVALDO SANTANA DA SILVA, ambas as partes 

devidamente qualificadas e representadas na inicial, alegando 

preliminarmente a ocorrência prescrição quinquenal da pretensão 

executiva.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/10

Devidamente citado, o embargado/exequente ofertou impugnação (fls. 

28/30), refutando todo o alegado pelo embargante/executado.

Em síntese é o relatório.

Fundamento e decido.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto 

que desnecessária produção de provas.

Ab initio, anoto que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 
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nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514).

De proêmio, ressalto que a prescrição agitada pelo embargante não 

merece acolhida, tendo em vista que é assente o entendimento pretoriano, 

de que o prazo para o ajuizamento de ação executiva contra a Fazenda 

Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº. 

20.910/32, conforme apontam os seguintes arestos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO PARA 

CITAÇÃO INICIAL RETARDO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À 

AUTORA INCIDÊNCIA DA REGRA PELA QUAL A CITAÇÃO INTERROMPE A 

PRESCRIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO À DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

AÇÃO DE COBRANÇA FATO CONSTITUTIVO INCONTROVERSO 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIMENTO 

DE ÔNUS QUE DEVE SER TOMADO EM PREJUÍZO DO DEVEDOR (ART. 

333, II, CPC). 1. Tão logo determinada a citação da acionada, houve regular 

concretização do ato processual, daí por que a interrupção do prazo 

prescricional deve retroagir à data do ajuizamento da ação. 2. 

Especificamente quanto ao tempo transcorrido desde o ajuizamento da 

ação até a efetiva citação da acionada, não há como se transferir à 

credora a culpa pelo retardo exclusivo dos mecanismos judiciais, exegese 

sedimentada com a edição da Súmula nº 106, do e. STJ. 3. Sendo 

incontroverso o fato constitutivo do direito, forçoso concluir que a 

procedência da pretensão decorre do descumprimento do ônus 

processual de que cuida o inciso II, do art. 333, do Código de Processo 

Civil. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00546797920028260001 SP 

0054679-79.2002.8.26.0001, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 

27/05/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/05/2013).” (grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO DO 

CREDOR PARA INSTAURAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESNECESSIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Conforme a 

jurisprudência dominante do STJ, é de cinco anos o prazo prescricional 

para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados 

a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda (Decreto 20.910/32 

e Súmula 150/STF). 2. Não interposto recurso contra a sentença 

exequenda, não há, por óbvio, intimação das partes sobre o retorno dos 

autos, nem do credor para promover a instauração da fase de 

cumprimento de sentença, exceto se destinatário da prerrogativa de 

intimação pessoal. 3.Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 

20150110577136 0014195-42.2015.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 

Data de Julgamento: 21/09/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 17/10/2016 . Pág.: 318/341).” (destacamos)

 “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO 

OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO 

COLETIVA. Tratando-se de execução de sentença prolatada ação civil 

pública coletiva, o credor dispõe de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da 

execução individual. Prazo qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto nº 

20.910/32 respeitado no caso concreto. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 

70062477278 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 

16/05/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 20/05/2016).” (ressaltamos)

In casu, a certidão de crédito objeto da execução apensa, emitida em 

11/04/2009 (fls. 24, autos cód. 872842).

 Com efeito, o prazo quinquenal começou a fluir em 12/04/2009, com termo 

em 12/04/2014, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 12/03/2014 

(fl. 05 autos apensos), ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.

No termos, do § 3º do art. 132 do CC , os prazos fixados em anos expiram 

no dia de igual número do de início.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557, CAPUT, CPC) - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – 

PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - SUSPENSÃO DO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para ajuizamento de 

cumprimento de sentença de ação civil pública. A contagem do prazo deve 

excluir o dia do começo, e, de acordo com o art. 132 e § 3º do Código Civil, 

os prazos contados em ano terminam no dia de igual número ao do de 

início. Não é o caso de suspensão da execução em ações coletivas, cujo 

objeto sejam os expurgos inflacionários, se já julgado o recurso repetitivo 

que trata da matéria. Os juros de mora sobre os valores existentes nas 

cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação 

coletiva.” (AgR 67465/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). 

(destacamos)

Iluminado por tais orientações pretorianas, verifico a não ocorrência da 

prescrição, eis que não transcorrido na espécie o lapso temporal 

correlato.

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 487, 

do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (autos cód. 872842), em todos os seus efeitos.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.

Junte-se cópia desta nos autos da Execução.

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, uma vez que não houve proveito econômico 

obtido com a presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Jorge Iafelice dos Santos

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768318 Nr: 21204-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVANI - OAB:13920, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - OAB:Procurador

 Processo n.º 21204-77.2012.811.0041- Ação Ordinária.

 Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de 

fazer proposta por DARCI JOSÉ DOS SANTOS, em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN e do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, 

no mérito, a baixa de seu nome em relação ao registro do bem objeto da 

demanda.

 Sustenta o autor, em síntese, que era proprietário de um veículo FIAT, 

modelo 147-L, ano/modelo 1979/1979, placas JXZ 9426, que fora vendido 

a outrem, em 1986.

Relata que o Sr. Roque Dalla Nora firmou declaração reconhecendo ter 

sido o último proprietário do bem, que, todavia, deteriorou-se com o tempo.

Narra que, inobstante, fora informado de que o veículo conta com débitos 
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em atraso, de 2007 a 2012, cobrados em dívida ativa.

Informa que, em que pese a ciência do DETRAN/MT quanto à deterioração 

do veículo, este condicionou sua baixa à determinação judicial.

 Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que seja declarado o 

perdimento do veículo, determinada a baixa do registro pelo DETRAN/MT e 

que o Estado se abstenha de lançar IPVAs sobre ele.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/22.

O primeiro réu, ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou Contestação às 

fls. 27/33, pedindo a improcedência dos pedidos, aduzindo que o autor 

não cumpriu com os requisitos legais necessários à baixa, mormente a 

apresentação do laudo comprobatório de condição veicular.

 O segundo réu, DETRAN/MT, apresentou Contestação às fls. 47/51, 

narrando sua ilegitimidade e relatando, em suma, que o autor não 

procedeu à comunicação de venda e o pedido de baixa de veículo 

irrecuperável, pugnando, ao final, a improcedência dos pedidos.

 Impugnação à Contestação às fls. 36/39 e 55/56.

 O autor informou não ter provas a produzir (fl. 42 e 65), assim como o 

primeiro réu (fls. 65/66), ao passo que o segundo réu deixou transcorrer 

in albis o prazo (fl. 59).

O Presentante do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade 

de intervenção ministerial (fls. 68/69).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

 Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio.

 De proêmio, deve ser apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva 

aventada pelo segundo réu.

 Com efeito, não avisto argúcia ao pleito de ilegitimidade do Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, uma vez que se trata de autarquia de 

trânsito competente e responsável pelo cadastro, baixa e alteração de 

veículos .

 Assim, inexistindo outras questões preliminares a se apreciar e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.

 Os pedidos não procedem.

Com efeito, ao compulsar os documentos atrelados à inicial, não se infere 

elementos que evidenciem direito alegado pelo autor.

Colhe-se, do caso em lume, que o autor busca a declaração de que o 

veículo em questão seja declarado perdido, com a consequente baixa 

junto ao sistema do DETRAN/MT, bem como a abstenção do Estado no 

lançamento de IPVA sobre ele, vez que, hodiernamente, estão causando- 

lhes transtornos.

 In casu, o descuido do autor é evidente, vez que descumpriu o que 

assentava o mandamento da Lei que regulava a transferência de veiculo 

automotor à época da transação efetuada.

 Nesse viés, colaciono o artigo 53 da Lei 5.108/1966:

Art. 53. Todo ato translativo de propriedade do veiculo automotor, 

reboque, carretas e similares, implicará na expedição de novo Certificado 

de Registro, que será emitido mediante:

 a) Apresentação do ultimo certificado de registro;

b) Documento de compra e venda na forma da lei.

Parágrafo único. De todo ato translativo de propriedade, referido neste 

artigo, será dada ciência á repartição de transito expedidora do certificado 

de registro anterior.

 Assim, evidencia-se a desídia do autor em não atentar-se ao 

procedimento delineado no dispositivo legal, não havendo que se atribuir 

ao DETRAN/MT responsabilidade pelo ocorrido, seja pela questão 

tributária, seja pelo procedimento de transferência e/ou baixa veicular.

Ademais, o atual Código de Transito Brasileiro também disciplina a cerca 

de procedimento especifico de transferência de veiculo, que também foi 

inobservado pela requerente, vejamos:

 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.

 Acentuo, por oportuno, que o negócio entabulado entre as partes não 

gera transferência automática da propriedade (direito real), apenas 

comprova a existência de uma relação obrigacional entre elas, de 

natureza pessoal.

Aliado à negligência do autor em comunicar a venda do veículo, em que 

pese ter se dado, em tese, em 1986, como alega, consigne-se, ainda, que 

o CTB, Lei 9.503, desde 1997 já trazia o procedimento adequado ao 

requerimento de baixa de veículo irrecuperável, o que não fora feito.

 Nessa senda, imperioso aduzir, também, que a Resolução nº 11, do 

CONTRAN, traz, desde 1998, em seu art. 1º, critérios para a baixa de 

registro de veículos em determinadas situações, bem como os prazos 

para efetivação, o que também não fora obedecido pelo autor, in verbis:

 Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo 

for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 

09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

Observa-se, ainda, que, em que pese a declaração firmada pelo suposto 

último proprietário do veículo, o autor não produziu prova cabal que ateste 

o verdadeiro estado do veiculo, o que seria ônus seu .

 Nota-se, pois, que o autor sequer cumpriu o procedimento administrativo 

para baixa do veiculo. Para mais, como mencionado, não há qualquer 

documento hábil a comprovar a efetiva situação do bem.

 Enfatizo, por oportuno, que fora propiciada às partes a produção de 

prova, conquanto o autor tenha se limitado ao apresentado e juntado à 

petição inicial. Assim sendo, alegações não pautadas em prova 

suficientemente robusta, não têm propensão a engendrar provimento 

judicial positivo.

 Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 333, 

I, DO CPC – BEM MÓVEL – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E 

VENDA NO ANO DE 1991 – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO 

COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO 

NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente nos autos a comprovação da suposta compra e venda realizada, 

bem como da tradição do veículo, correta se mostra a sentença que julga 

improcedente a demanda, por não ter o autor se desincumbido do ônus da 

prova que lhe cabia, nos moldes do art. 333, I, do CPC.

Hipótese em que, não servindo como prova do alegado a falta de alteração 

da placa de identificação do veículo para três letras e a juntada de boletim 

de ocorrência lavrado mais de dezesseis anos após o fato, deve ser 

mantida a responsabilidade daquele que figura como proprietário nos 

registros do DETRAN pelos débitos incidentes sobre o bem. (Ap 

46385/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014 – grifo nosso).

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil) reais, nos termos do artigo 85, do NCPC.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051092 Nr: 46958-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 46958-16.2015.811.0041

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por EDNIR MARIA 

DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

seja declarada a perda, pelo réu, do imóvel descrito na exordial, em seu 

favor.

Analisando-se a defesa apresentada às fls. 45/59 e a manifestação de 

fls. 72 e verso, verifica-se que o contestante aduziu a necessidade de 

citação do compromissário comprador como litisconsorte passivo 

necessário.

É o sucinto relatório.

Diante das especificidades da causa e visando adequar o rito processual 

às necessidades do conflito, chamo o feito à ordem.

Desse modo, determino:

CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais: pessoalmente, o compromissário comprador, Sr. Vital 

de Senna, na pessoa de seu espólio; e, por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, os eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigo 256, inciso I, CPC).

INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, 

a União e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.

EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a propositura da presente 

ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do NCPC), indicando os dados do 

imóvel usucapiendo para ciência de eventuais interessados, o qual deverá 

ser afixado no átrio do Fórum e publicado em jornal de ampla circulação 

local às expensas da parte autora.

 Após o cumprimento de todas as deliberações, o que deverá ser 

certificado, façam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856916 Nr: 59165-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FLORIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES - 

OAB:17702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 59165-18.2013.811.0041 – Cautelar

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Cautelar Inominada manejada por MARIA FLORIA DA 

CONCEIÇÃO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a sua 

inclusão nas demais etapas de concurso público em que foi considerada 

“não recomendada” em avaliação psicológica.

Sustenta que logrou êxito e se classificou na 1ª etapa do concurso público 

para provimento do cargo de agente de desenvolvimento econômico e 

social – cuidador(a) de crianças para a Superintendência do Lar da 

Criança, conforme Edital n.º 01/2013, de 1º de agosto de 2013 (fls. 26/38), 

e que, na etapa seguinte, pertinente ao exame psicológico, foi considerada 

“não recomendada”.

Aduz que, na oportunidade do exame, não foram dadas as condições 

adequadas aos candidatos, o que implicou diretamente no seu insucesso.

Afirma que seu advogado não pode ter acesso às provas, o que ensejou 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Narra que, posteriormente, fez teste psicológico em estabelecimento 

particular, com psicóloga credenciada, que veio a confirmar suas plenas 

condições para o cargo.

 Alega que o recurso interposto da decisão que a julgou inapta sequer 

fora respondido.

 No Mérito, afirma que a Constituição Federal prevê tão somente critérios 

objetivos para a investidura em cargo público, sendo omissa em relação 

ao teste psicológico, padecendo ele de ilegalidade e subjetividade, 

podendo ser suprido, aos poucos, por um maior contato com o candidato.

 Ao final, pede, liminarmente, que o réu proceda à sua imediata inclusão 

nas próximas fases do certame, em condições paritárias com os demais 

candidatos, sendo a presente, ainda, julgada procedente para o fim de se 

confirmar a liminar e a avaliação do exame feito por psicóloga particular.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/38.

Intimada (fl. 39), a autora emendou a inicial (fl. 40).

Indeferida a liminar (fls. 41/44).

Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 45/48).

O réu, Estado de Mato Grosso, apresentou Contestação às fls. 50/67.

Réplica à Contestação às fls. 69/78.

Intimados a especificar provas, as partes nada requereram o 

prosseguimento da ação com o julgamento antecipado da lide (fls. 81 e 

88).

Parecer do Ministério Público à fl. 83, manifestando-se pela 

desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Decido.

 Registro que o desate da lide não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo 

réu.

Alega o réu, preliminarmente, tratar-se de caso de litisconsórcio passivo 

necessário, na medida em que seu deslinde afetaria aos demais 

candidatos, vez que eventual nomeação e posse da autora interfeririam na 

classificação do certame.

 Narra a necessidade de citação de todos os demais candidatos 

“recomendados” para compor a lide, o que a autora teria deixado de fazer, 

sendo consequência a extinção do processo sem julgamento de mérito.

 Anoto, pois, que, de acordo com os Tribunais Superiores, é 

desnecessária a citação dos candidatos melhores classificados para 

formação de litisconsórcio passivo.

 Nesse sentido, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À 

NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA Nº 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 

LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS 

APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do CPC, esta corte superior já consolidou 

o entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo 

necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor 

classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...) 8. 

Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem 

classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do 

candidato que resguardou seu direito ao impetrar mandado de segurança 

em tempo hábil.

 9. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os 

fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos.

 10. Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 

151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016 – grifo nosso).

A alegação, portanto, não merece prosperar, haja vista a mera 
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expectativa de direito dos demais candidatos quanto ao preenchimento 

dos cargos, de maneira que REJEITO a preliminar.

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito.

Argumenta a autora que não fora franqueado ao seu advogado o acesso 

às provas e aos resultados do teste, o que, de consequência, inviabilizaria 

a realização de apontamentos necessários a subsidiar eventual defesa.

Aponta, ainda, que não obteve resposta quanto ao pleito recursal na 

esfera administrativa, mesmo porque o réu não teria disponibilizado os 

motivos que a qualificaram como “não recomendada”.

Como se pode observar do Edital do certame, o item 13 dispõe sobre a 

Avaliação Psicológica e seus critérios de avaliação, não havendo que se 

falar em subjetividade ou limitação quanto aos esclarecimentos de quais 

critérios seriam adotados, pois estes pontos foram previstos e pontuados 

no edital (fl. 34).

Diga-se, aliás, que, às fls. 24/25, a autora traz cópia apenas de parte da 

avaliação psicológica para o cargo de Cuidadora do Lar da Criança. Parte 

esta, aliás, que lhe favorece.

 In casu, não tendo a autora conseguindo comprovar que a Comissão 

Organizadora do certame deixou de valer-se dos meios legais 

necessários à aplicação da referida avaliação psicológica ou da 

existência de vícios ou irregularidades na avaliação, não há que se falar 

em ilegalidade.

Assim o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - 

REPROVAÇÃO - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA - CRITÉRIOS OBJETIVOS - 

ESTABELECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - APTIDÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. LIMINAR 

DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO POSTERIOR - 

TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO. Não há que se falar 

em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de 

concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu 

critérios objetivos e não comprovada a ocorrência de cerceamento de 

defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação 

probatória. Inaplicável a teoria do fato consumado, quando se trata de 

candidato que permaneceu no certame, por força de liminar deferida em 

mandado de segurança, que restou ao final indeferido. Recurso não 

provido. (Ap 88481/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015).

Corroborando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. É cediço que o exame 

psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral, sempre 

que houver lei prevendo sua exigência. Entretanto, tal avaliação deverá 

pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos 

princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do 

contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente 

encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da 

obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua 

reprovação. Precedentes: AgRg no Ag 1.297.273/DF (Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13.10.2010); AgRg no Ag 

995.147/DF (Rel. Ministro Napoleão NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 

04.08.2008); RMS15.676/SC (Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quinta 

Turma, DJ22.03.2004). (...) (Superior Tribunal de Justiça - REsp: 1250864 

BA 2011/0084886-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de 

Julgamento: 28/06/2011)

Da mesma forma, o item 18.1, alínea “h”, faz menção ao cabimento de 

recurso administrativo contra o desempenho geral dos candidatos na fase 

de avaliação psicológica, e o item 18.2 dispõe sobre o prazo para a 

interposição dos recursos (fl. 37). Havendo previsão de recurso no Edital, 

não há que se falar em cerceamento de defesa.

Certamente que um tratamento especial a um candidato em prejuízo dos 

demais, importa manifesta quebra do princípio da isonomia e da igualdade, 

tão somente garantido se todos os concorrentes estiverem submetidos às 

mesmas regras, sendo que as exigências do edital foram acatadas 

tacitamente pelos candidatos do concurso.

Dessa forma, não pode o judiciário substituir a banca examinadora do 

concurso, e determinar a realização de novo teste psicológico, uma vez 

que não há provas contundentes de vício ou irregularidade.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §2º e §8º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de 

deferimento de justiça gratuita à fl. 44.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 18705 Nr: 4459-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR DA CUNHA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS 

- OAB:16.461 - OAB/MT

 Autos n. 4459-81.1996.811.0041

I – Dê-se vista ao exequente para se manifestar sobre a ocorrência da 

prescrição.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805572 Nr: 12032-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RENAUX WILLER, FABIO BIANCHINI VALLE, 

NUNO LUIS DE CARVALHO ALVES, RENATO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:288.158/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, LUIS CLAUDIO 

KAKAZU - OAB:181475 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872618 Nr: 11506-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENAIR DE ARRUDA COSTA GORGONHA, ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA, MAURO LUIS BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371538 Nr: 8302-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ETERNO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724315 Nr: 19963-05.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSINALDO PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PICHININ PEREIRA - 

OAB:12932, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831503 Nr: 37177-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043143 Nr: 43058-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MIRANDA CHAMBERLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051815 Nr: 47342-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS COSME MELO SILVA, LIVIANE DE LIMA 

DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830759 Nr: 36452-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832736 Nr: 38305-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ - OAB:PROC.MUNICIPAL

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038563 Nr: 40863-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERINHA DE ARRUDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393210 Nr: 28834-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO REDENTOR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831498 Nr: 37172-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 
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DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832233 Nr: 37832-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900814 Nr: 30465-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041912 Nr: 42493-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES CAMPOS MARTINS, GILSON JOSÉ NUNES 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925062 Nr: 46533-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA LÚCIA GARCIA, MARGARIDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760743 Nr: 13119-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CAETANO MARTINS, PEDRO DE AZEVEDO 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 

GUARANTÃ DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROMAR BARBOSA BELÉM - 

OAB:OAB/MT 7003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o encerramento dos autos de embargos de código 769030 

e o traslado de documentos, intimo as partes para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 11998-10.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 431930 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro e, ainda, levando-se em conta que o alvará 

encartado à fl. 390 encontra-se cancelado, determino a expedição de 

novo alvará em favor da fornecedora dos medicamentos, observando-se 

os dados bancários descritos à fl. 392.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 909457 Nr: 36440-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM KOSCZINSKI FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Manoel Franco 

Marquez - OAB:22947/0, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, 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. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 172388 Nr: 21201-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 
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OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 172388 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Ante a concordância da Fazenda Pública Municipal com os cálculos 

apresentados pela Contadoria Judicial (fl. 252v), dou por prejudicada a 

impugnação ofertada às fls. 232/234.

Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos constante de fl. 247/247v e 

DETERMINO a expedição do competente ofício requisitório, em favor do 

credor e, ainda, relativamente aos honorários advocatícios, expeça RPV 

em prol do patrono do exequente, de acordo com o Provimento nº 

11/2017-CM.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393139 Nr: 28825-33.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYELLE VICTOR SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 3.321,96 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, 

para que forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844149 Nr: 48006-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE BRITO BALBINO, DARCIBEL SILVA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITA E 

SILVA RAMOS - OAB:11197 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 844149 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de aplicação 

de multa (art. 536, §1º, CPC).

Após, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 755826 Nr: 7886-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCIBEL SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Autos n.º 755826 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de aplicação 

de multa (art. 536, §1º, CPC).

Após, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002698-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MANSANO HERNANDES ZILIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

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: 

Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa KAK 6290, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030231-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELENE MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043230-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE CONFECCOES SAN LOREN LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

VALDECI MENDES GUIMARÃES (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Posto isso, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar a imediata 

liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no termo de 

apreensão e depósito nº 1138312-4. . Expeça-se mandado, devendo ser 

cumprido inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384832 Nr: 20928-51.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FIGUEIREDO DE ARRUDA, CELSO 

ALBUQUERQUE SILVA, MÁRCIO WAGNER CAVALCANTI, JOSÉ MATEUS 

FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, MAURICÉIA CONCEIÇÃO MENDES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT, JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - OAB:10.435/MT, 

NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Considerando o retorno os autos da instância superior, na forma do art. 

152, VI do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450808 Nr: 23301-21.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Viela Zagatto - 

Proc. Federal - OAB:PF/MT 1553487

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717158 Nr: 10928-21.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIVONETT DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835775 Nr: 40849-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A, AGNALDO DOS SANTOS MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRÉ ARTUR 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616/SP, NÃO CONSTA ADVOGADO CADASTRADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, NÃO CONSTA 

ADVOGADO CADASTRADO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869979 Nr: 9542-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIOMEDES DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 869979 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 151/155v), determinou que o montante devido fosse apurado 

em liquidação de sentença, mantida, neste ponto, em Superior Instância 

(fls. 238/251).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que foi realizado bloqueio via BACENJUD 

para compra do medicamento pleiteado (fls. 334/336), onde teve sua 

prestação de contas realizada com a juntada de nota fiscal à fl. 350.

Desta forma, defiro a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados nos autos, devendo se utilizar das informações bancárias de 

fl. 332-V.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 118/121, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880816 Nr: 17305-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CLINICA E 

MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos etc.

Em atenção ao pedido de bloqueio para realização de novo procedimento, 

encaminhem os autos ao Núcleo de Apoio Técnico –NAT para novo 

parecer.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801921 Nr: 8359-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA MARIA 

CÍCERO DE SÁ SOARES, para devolução dos autos nº 

8359-76.2013.811.0041, Protocolo 801921, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458128 Nr: 28210-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMBER ROBERTO DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA MARIA 

CÍCERO DE SÁ SOARES, para devolução dos autos nº 

28210-09.2010.811.0041, Protocolo 458128, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374322 Nr: 11009-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS SOL DOS SANTOS, JULIANA DA SILVA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, REGINA MACEDO 

GONCALVES - OAB:505/O

 Certifico o decurso de prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito. Que intimo a parte exequente para se manifestar sobre eventual 

quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833218 Nr: 38689-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. H. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRADOS 

SATOS-PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872275 Nr: 11242-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445473 Nr: 20099-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANMY LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869033 Nr: 8806-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER FELIZ BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879796 Nr: 16613-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMÁQUINAS COMERCIAL LTDA, FABIANE URIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELISSA FRANCO GODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552, GUSTAVO OLIVEIRA MATOSO - OAB:115.977 - 

MG, THIAGO URIAS RODRIGUES COTA - OAB:115428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890844 Nr: 23792-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO INÁCIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, marcello biaggio norbiatto - OAB:21144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918696 Nr: 42525-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANA RITA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Teodoro Hugueney 

Procurador - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032745 Nr: 37957-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050233 Nr: 46540-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME BORGES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - 

OAB:31.521/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929653 Nr: 49105-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVANDERIA ALBA LTDA, GUSTAVO LUIS 

MALHEIROS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT, 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033424 Nr: 38324-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, ELIANA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040449 Nr: 41844-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS WILLIAN DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043127-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. E. D. E. D. E. D. M. G. -. S. (IMPETRADO)

M. A. K. (AUTORIDADE COATORA)

 

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: "...De acordo com o art. 96, inciso I, alínea 

“g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal 

de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 

do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a competência é absoluta, 

carece de competência este juízo. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038833-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do exposto, preenchidos os 

requisitos legais, CONCEDO a tutela de urgência pretendida e, determino 

aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que 

viabilizem à Requerente ser submetida à intervenção cirúrgica denominada 

“Artroplastia de Joelho – prótese total de joelho bilateralmente”, bem como, 

o fornecimento da medicação pré, durante e pós operatória, as próteses e 

despesas médico-hospitalares e tudo que for necessário, tal como 

solicitado pelo médico, para reestabelecer a saúde da autora, ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, no prazo de 10 

dias, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 

da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. Intime-se o requerido na pessoa 

do Secretário Estadual de Saúde, os Gestores Estadual e Municipal do 

SUS – Sistema Único de Saúde, bem como o Secretário Municipal de 

Saúde ou outros responsáveis legais, que lhes façam as vezes, para 

conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer, bem 

como, na oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no 

prazo legal. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser cumprida 

por Oficial Plantonista. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033094-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021165-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(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, no prazo de 5 (cinco) dias, 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: 1000289-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIONAI DE CASTILHO LIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(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, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1031364-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALLA TRUCK CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES OAB - MT19273/O (ADVOGADO(A))
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HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(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, no prazo de 5 (cinco) dias, 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: 1004919-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (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, no prazo de 5 (cinco) dias, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706084 Nr: 371-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767444 Nr: 20271-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SOUZA SERPA, REINALDO PRESTES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869440 Nr: 9149-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE AGUIAR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036147 Nr: 39663-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA HAENISCH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Nascimento de Oliveira 

- OAB:, Allison Akerley da Silva - OAB:

 Tendo em vista a petição de fls. 371/372, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 370.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741043 Nr: 37820-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:, ALBERTO PELISSARI CATANANTE - 

OAB:17.531 OAB/MT, ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - OAB:, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:, JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, 

LUIZ FERNANDO DA SILVA - OAB:, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:, 

NELSON MOLINA PORTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para o requerido efetuar o pagamentos dos 

RPVs. Que intimo a parte requerente para se manifestar sobre eventual 

quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938356 Nr: 53826-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES, LÚCIA VALDEREZ 

CUIABANO PESTRE VIDAL DA FONSECA, EDNA SILVA ANTUNES, MARIA 

DE LOURDES OLIVEIRA, CARMEM NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA REGINA DE JESUS 

ALCOFORADO - OAB:19.130, THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO 

- OAB:18.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 Tendo em vista a petição de fls. 322/358, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769667 Nr: 22647-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023928-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO PROCESSO n. 1023928-27.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, AUXÍLIO-ACIDENTE 

(ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ANA 

MARTINS DE ALMEIDA Endereço: RUA TENENTE HORTA BARBOSA, Q 45 

casa 54, (LOT JD MARAJOARA I), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78138-445 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, s/n, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PERITO JOÃO LEOPOLDO 

BAÇAN para cumprir o despacho deferido nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DESPACHO: Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 

232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Efetuado o 

depósito, voltem-me os autos conclusos para designação de data para 

início dos trabalhos periciais. A citação do INSS ocorrerá após a 

designação e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos 

do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação 

do CNJ nº. 01/2015. Cumpra-se com urgência." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 7 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042876-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DE VASCONCELLOS MOREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

HYUNDAI/IX 35 B, ano/modelo 2013/2014, placas OBP-4249, renavam nº 

00592105490, cor predominante PRETA, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042725-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR (IMPETRANTE)

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:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (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: 

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação da 

pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da inicial, 

sem documentos, para que, querendo, ingresse nos autos. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021142-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA ARRUDA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SES - Secretaria de Estado de Saúde (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(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: Posto isso, em consonância com o parecer 

ministerial e, levando em consideração, frise-se, os documentos 

comprobatórios constante nos autos que demonstram a real prestação de 

serviço médico hospitalar ao paciente e a recalcitrância do Estado de Mato 

Grosso em honrar com o respectivo pagamento, DEFIRO o bloqueio judicial 

de numerário existente na conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no 

valor de R$ 60.261,00 (sessenta mil, duzentos e sessenta e um reais), 

como forma de quitação dos valores devidos, pelo período de 02 (dois) 

meses, decorrido do descumprimento do ente público em cumprir com 

suas obrigações, a ser transferido, para a conta de titularidade da 

empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA-ME, Banco Unicred, Agência nº 2305, Conta Corrente 

nº 11.864-8, CNPJ nº 09.457.686/0001-19. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O PRESTADOR DE SERVIÇO não 

necessitará apresentar prestação de contas dos valores recibos, pois já 

se encontram nos autos as competentes notas ficais. Na sequência, 

intime-se o Requerido para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042767-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO 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. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Notifique-se a autoridade 

coatora para que preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito 

público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042280-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (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: Desse modo, considerando que, apesar de 

não ter fins lucrativos, o Sindicato Requerente aufere considerável receita 

anual decorrente das contribuições de seus filiados, determino-lhe o 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo 

prazo, faculto-lhe a comprovação adequada de sua hipossuficiência 

econômica para fins de reanálise do pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante a apresentação de balanços contábeis atualizados, 

extratos de conta corrente dos últimos três meses ou documentos 

congêneres. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042561-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GOMES ALDAVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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: Faculto ao Requerente emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da causa, 

atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que também deverá ser previamente calculada (simples cálculo). Mesma 

oportunidade autorizo a juntada de documentos que atestem o estado 

atual de hipossuficiência do requerente para fins de acesso a justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043131-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES FREITAS DE ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043131-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MOISES FREITAS DE ABREU 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MOISES FREITAS DE ABREU, contra ato 

indigitado coator perpetrado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando em sede de 

liminar que autoridade coatora realize a transferência e liberação do 

documento de licenciamento do veículo descrito na inicial, sem a exigência 

do recolhimentos das multas de trânsito supostamente aplicadas. É o que 

merece registro. Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica. Atente-se que no Mandado de 

Segurança deve figurar no polo passivo a autoridade coatora responsável 

pelo ato. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do 

princípio da economia processual, faculto a emenda a inicial para, 

querendo, indicar autoridade coatora igualmente competente para figurar 

no polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031316-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031316-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VANDERLEI PEREIRA LIMA RÉU: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte Requerente. Diante dos termos do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública se manifesta pelo 

desinteresse na conciliação ou autocomposição, aliado ao fato de que a 

parte Requerente manifestou desinteresse expresso na realização de 

audiência de conciliação, deixo de designar o ato, com vistas a assegurar 

a celeridade e a razoável duração do processo. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043069-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULISMAIK DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(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: Intime-se a parte Requerente para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No 

mesmo prazo, faculto-lhe a comprovação adequada de sua 

hipossuficiência econômica para fins de reanálise do pedido de justiça 

gratuita, mediante a apresentação de extratos de conta corrente ou 

holerites dos últimos três meses, declaração do imposto de renda do 

exercício corrente e comprovantes de despesas mensais que entenda 

pertinentes ao caso.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1041864-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020037-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ILDO DE LIMA (AUTOR(A))

ANGELO DA SILVA PRADO (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTAMIRO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA 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. SENTENÇA: "Ante o exposto e 

considerando que não houve a citação da parte adversa, homologo a 

desistência vindicada, para que produza seus efeitos legais, julgando 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pela Requerente. Por não haver 

interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034536-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo, declinando da competência para 

processar e julgar o feito em favor do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, determinando a remessa dos autos àquela Corte para 

regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043271-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUELEMECIA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043271-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: QUELEMECIA LOPES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de 

saúde, expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042484-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NICOLAS MACAUBA DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar que seja implantado o benefício de pensão por 

morte em favor do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114071 Nr: 4047-09.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 Impulsiono os autos, a fim de intimar o advogado da parte autora, para 

efetuar o deposito de diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333749 Nr: 4334-93.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA PINTO DE AMORIM MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 821741 Nr: 27928-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIDELMA FERNANDES DA SILVA BARRETO, AMELIA 

CLEMENTE ALVARENGA, APARECIDA ELIZABETH TRIGUEIRO 

FAGANELLO, CLEUSA MARA OST, CRISTINA MIZOBE BORTOLUZZI, 

CRISTIANE VODONOS, DANIELA MODESTO VICENTIN, EDNA APARECIDA 

JORDÃO, FERNANDA SALLES CUNHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891400 Nr: 24139-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045422 Nr: 44074-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINO DE ARAUJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:
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 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062031 Nr: 51878-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEFAIRE CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062939 Nr: 52317-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA INACIA DE MATOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1063045 Nr: 52373-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN GOMES DE ARRUDA, ALEXANDRA FUTUNATA 

AMORIM, ELVIS GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1300498 Nr: 8614-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISA BENEDITA DE ARRUDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1301540 Nr: 8884-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 876862 Nr: 14702-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO JESUS DE ARAÚJO, MARIA DA CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA, JOSE MARIA DE ALMEIDA LARA, ROSMERI TEREZINHA 

BATIROLA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS GOMES, LUCENI VIEIRA DA 

COSTA, RODRIGO DOS SANTOS DUARTE, LICENIR DE CAMPOS SILVA, 

AZELIA DE OLIVEIRA CAMPOS, JOANIL ANGELA DA SILVA MORAES, 

ELIANE APARECIDA NESPOLI HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878816 Nr: 16012-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FIGUEIREDO DE VALOR, NERCINEI FIGUEIREDO 

DE VALOR, FATIMA APARECIDA JAMARIQUELE, MARIA JOSÉ BUENO DA 

SILVA, ROSA MARIA DOS SANTOS, MAYARA CAVALCANTE DA SILVA 

SALGADO, REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA, THEREZINHA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878957 Nr: 16112-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI DA SILVA AGUIAR, GLAUCIA MARIA MACIEL 

METELLO, EDSON ALVES VIEIRA, VERA LUVIA GUENO DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE SR. ZEFERINO LEITE DE OLIVEIRA, CIRENA MARIA MACIEL 

METELLO, MARIA FERREIRA DE ARAUJO VIEIRA, LUCINETE SANTANA DE 

OLIVEIRA MEIRRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 909492 Nr: 36472-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES PADILHA DA COSTA, SUZINO PADILHA DA 

COSTA, FELIX DE ARRUDA BOTELHO, CARLITO MANOEL DA SILVA, 

PEDRO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1047561 Nr: 45204-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1311472 Nr: 11254-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO JESUS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 
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ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1018259 Nr: 31051-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DAS NEVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1028296 Nr: 35955-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA MIRANDA PIRES TOSI, BENEDITA SIQUEIRA 

SANTOS DE QUEIROZ, ELENIR DA SILVA XAVIER, MARIA DO SOCORRO 

LOPES GUIMARÃES, MARLI RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1044554 Nr: 43697-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA, 

GISELLE FÁTIMA SILVA, MARILENE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065004 Nr: 53167-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 
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previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1301539 Nr: 8883-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETH APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839578 Nr: 44083-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA TURBINO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 841744 Nr: 45946-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELANGE GUIMARÃES GOUDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877522 Nr: 15132-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA, ELISÂNGELA LAURA 

DA CRUZ RODRIGUES, ODILSON SEBASTIAO DA SILVA, NEURACY 

MARIA DAS NEVES, MARCIO ANTONIO DA CRUZ E SILVA, ELIZABETH 

CRISTINA SANTANA, RAIMUNDA FERREIRA MENEZES, RONIZE 

APARECIDA GALLIO DE CARVALHO, ROSA MARIA DA COSTA VIEIRA, 

VANIA CRISTINA MARQUES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 
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Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867503 Nr: 7557-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO SATURNINO DA SILVA, ROSALIA MARIA DO 

NASCIMENTO CAMPOS, ROSA DE CANDELÁRIA, RITA AUXILIADORA DO 

NASCIMENTO MEDEIROS MORAIS, ROBELIA MARIA MARTINS SANTANA, 

PEDRO SATURNINO DA SILVA, PEDRO PINTO DE MAGALHAES, 

OSCARLINO GIL DE MIRANDA, NORBESTINA MARIA DE FIGUEIREDO 

CARVALHO, NICE FRANCISCA DE CAMPOS, NEIDE FERNANDES DE 

OLIVEIRA VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 873601 Nr: 12291-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACIR ANICETO DA FONSECA, MARIA JOSE ANICETO 

DA FONSECA, LOURDES SABO MENDES, ANALICE DE PAULA E SILVA, 

MARIA DA GUIA FIGUEIREDO MARTINS, MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA, 

MARIA DOLORES BONO TELLINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897053 Nr: 27602-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA ÁVILA GUTTERRES, ELIAZEL VIEIRA 

RONDON, EURIPEDES MAXIMIANO ARANTES, ELICINEIA APARECIDA 

FORTES, EDUARDO SEIKI NAKAGAWA, ELI DE OLIVEIRA BARBOSA, 

EDGILSON RONNI DE SOUZA, ELLEN SILVA DA COSTA, ELSON 

PROCÓPIO DA SILVA, ETEVALDO MARTIMIANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GLEY DA SILVA - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004027 Nr: 25131-46.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO, CARMITA DOS 

SANTOS SILVA, ALAIZA RODRIGUES DA CRUZ, MARIA VILANIR DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839178 Nr: 43708-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMINALDO REZENDE DA SILVA, ADELI ALVES 

GAMA, CLAUDINEI JOSÉ SOUZA CRUZ, LUCILIA MENDES MESQUITA, 

MARCELO HENRIQUE BARBOSA FIORI, SANDRA FERREIRA DE LIMA, ILDO 

ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 849790 Nr: 52944-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA COSTA MAGALHÃES, WALDETY 

COSTA TASSO, DOMINGOS JARI VARGAS, ELENA DA APARECIDA 

SCHMITT, CLEONICE DOMINGOS DE SOUZA, EROTILDES CRISTINA 

MARTINS, IZAIRA DO NASCIMENTO AZAMBUJA, GUIONORA SILVANIA 

VIEGAS, LAURECI BARROSO LOPES, MARIA CELIA RODRIGUES 

ANTUNES, MARIA ZELI BAPTISTA CAUREO, NADIR FRANCISCA MENZEN 

CASARIL, ELENIR FATIMA FANIN, REGINA FANIN, RUTE DA CUNHA 

SILVA, SERGIO FABIANO ALVES, SILAS JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 874906 Nr: 13353-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO RIBEIRO DE ALMEIDA, EUNICE BRUNO DIAS DE 

OLIVEIRA, ROSELY ANTUNES DE AMORIM, ROZINETE GUSMAO DE 

QUEIROZ, ENIRDES DO NASCIMENTO, SILVANI OLIVEIRA QUIEROZ, LUÍZA 

PEREIRA, WILSON PINHEIRO DA SILVA, VICENTINA VERISSIMA DA 

CONCEIÇAO, VANILDES MARIA DA SILVA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julyana Lanes Andrade - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 
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Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002187 Nr: 24342-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DA SILVA GERVASIO, ADELAIDE APEL, MARIA 

DE FATIMA TRENTIN SANTOS, CARMEZINDA VIEIRA DE ARAUJO, JOANA 

DEPONOCENA SOUZA DA SILVA, LEILA FALCAO MOREIRA DA SILVA, 

ODETH BENTO DA SILVA SANTANA, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA 

IRACEMA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ZENOIDE RIBEIRO DE SOUZA 

PALMEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053910 Nr: 48301-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RUTH CANDIDA DA SILCA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1057016 Nr: 49567-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, RODRIGO RIBEIRO VERAO - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813146 Nr: 19629-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPROGER ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA 

PROCURADORIA GERA DE MATO GROSSO, NIEDERLE & PASQUALOTTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 
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(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858217 Nr: 194-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PÁDUA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013387 Nr: 28982-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANGELITA JESUS DE 

OLIVEIRA, MANOEL SEBASTIÃO DE MOURA, ROBERTA CAMILO DE 

ARAUJO, DURBEM SUELY BASTOS LOPES, SERGIO LUIZ ALVES, 

MAURICIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050266 Nr: 46560-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA, MARCELA CURADO 

MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO - 

OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183293 Nr: 44895-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GONÇALVES DA SILVA, EVANDRO LUIZ 

MARIANO BILHARES, GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, THAIS MARI 
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KASPROWICZ DE SOUZA, JULIANO DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871596 Nr: 10748-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL BUENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053653 Nr: 48215-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROGERIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811592 Nr: 18080-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE RODRIGUES PINTO, ANA LUZIA 

RODRIGUES PINTO ARAÚJO, BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR, 

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO, ALVARO LUCIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIANA MARIA PINTO DE 

ARAUJO - OAB:15.254

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778270 Nr: 31670-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CARLOS RIPKE - 

OAB:18339/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917407 Nr: 41675-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908047 Nr: 35564-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778385 Nr: 31788-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803475 Nr: 9933-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: L & L LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, THAIS DE 

SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856566 Nr: 58860-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005089 Nr: 25568-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO CEBALHO, ELIEDJA BARROS 

CAMPOS DE LIMA, JOSE MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA, MAURICIO 

FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1041457 Nr: 42266-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALBERTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1061036 Nr: 51441-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895198 Nr: 26644-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 312 de 629



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20.261-B, MARCELO DE OLIVEIRA VIANA - OAB:22796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Diante do exposto e das circunstâncias do caso em tela, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 178.416,00 (cento e setenta e oito mil, 

quatrocentos e dezesseis reais), em observância ao orçamento de menor 

valor, para assegurar a aquisição do medicamento pelo período de 01 (um) 

mês pleiteado pela requerente, levando em consideração os termos do 

ENUNCIADO 54 DA II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, decorrido do 

descumprimento da antecipação de tutela concedida, a ser transferido, 

para a conta de titularidade da DROGA SARAH MEDICAMENTOS LTDA, 

Banco Santander, Agência: 2186, Conta Corrente: 13001507-8, CNPJ: 

04.795.573/0001-00.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal.Na sequência, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumprida a determinação, encaminhe-se os 

autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 

06 de dezembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ 

DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039055-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1039055-05.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: HELCIO CARLOS VIANA PINTO 

IMPETRADO: JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO PRESIDENTE DO DETRAN 

MT Vistos e etc. Helcio Carlos Viana Pinto impetrou Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal 

praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize 

o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência 

do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário 

do veículo marca/modelo CHEVROLET/CLASSIC/LS, ano/modelo 

2010/2011, placas NTY-1296, renavam nº 00274541769 que ao tentar 

emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou 

conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda da inicial. O artigo 7º, III da 

Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo CHEVROLET/CASSIC/LS, 

ano/modelo 2010/2011, placas NTY-1296, renavam nº 00274541769, cor 

predominante BRANCA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043163-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULINA PINTO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043163-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA EULINA PINTO DE MATOS 

RÉU: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Maria Eulina Pinto de Matos em face do Instituto de 

Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, ter 

sido aprovada na quarta colocação em concurso público para o cargo de 

Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal II do Estado de Mato 

Grosso, para a regional de Nova Maringá – MT. Afirma que o primeiro 

colocado aprovado optou por não tomar posse, sendo chamados o 

segundo e terceiros colocados, Srs. Gustavo Coziol Modtkowski e 

Reginaldo Felicio de Oliveira, tendo em vista serem duas as vagas 

necessárias de preenchimento naquele município. Sustenta que o servidor 

Gustavo veio a ser removido para outra unidade do INDEA/MT, abrindo, 

portanto, nova vaga para aquela regional, de forma que teria surgido o 

direito adquirido da Autora a ser nomeada e empossada no cargo, haja 

vista que a remoção do servidor abriu vaga para ser preenchida por quem 
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foi classificado no certame. Deste modo, pleiteia em tutela de urgência sua 

nomeação e posse no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e 

Florestal II doestado de Mato Grosso até o julgamento final do mérito. Foi 

atribuída à causa o valor de R$ 60.000,00, tendo sido requeridos os 

benefícios da justiça gratuita. Com a inicial foi acostada a lista de 

nomeações de cargos efetivos, a publicação da remoção do servidor 

Gustavo e o Edital Complementar nº 45 ao Edital nº 005/2009 – SAD/MT, de 

27 de julho de 2009, que prorrogou o prazo de validade do concurso 

público prestado pela Autora por mais 02 (dois) anos a contar de 

29/06/2012. É o relatório. Fundamento e decido. A despeito da parte autora 

não ter trazido o Edital nº 005/2009 – SAD/MT, é possível visualizá-lo em 

b u s c a  o n l i n e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://www.gestao.mt.gov.br/images/files/47715248106122011180513.pdf

, constatando-se que a remuneração para o cargo de Agente Fiscal de 

Defesa Agropecuária Florestal II, originalmente, era de R$ 1.165,12. Em 

ações desta natureza o valor da causa deve ser equivalente a 12 (doze) 

vezes a remuneração mensal do cargo a cuja nomeação pretende, nos 

termos do § 2º do art. 292, do CPC, motivo pelo qual, a princípio, mostra-se 

equivocada a atribuição de R$ 60.000,00 como valor da causa. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA 

INCOERENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA AÇÃO. PARCELAS 

VINCENDAS. CORRESPONDÊNCIA A DOZE VEZES À REMUNERAÇÃO 

MENSAL DO CARGO A CUJA NOMEAÇÃO SE PRETENDE. ARTIGO 260, 

CPC/1973. INÉRCIA DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Caso em 

que o autor pleiteia o reconhecimento de ilegalidade no critério adotado 

pela Administração Pública, quando da nomeação e posse de candidatos 

para provimento de cargos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

realizado no ano de 2000. 2. O valor da causa foi considerado incoerente 

com o conteúdo econômico da ação. 3. O autor mesmo tendo intimado a 

manifestar-se em relação ao aditamento da petição inicial para ajustar o 

valor da causa, quedou-se inerte, resultando no indeferimento da petição 

inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 4. 

A atribuição do valor à causa deve ser compatível com a vantagem 

econômica objetivada na demanda. In casu, acertadamente determinou o 

juízo a quo o ajuste do valor da causa, para que correspondesse a doze 

vezes à remuneração mensal do cargo a cuja nomeação pretendia, na 

forma do artigo 260, CPC/1973, recolhendo, ainda, a diferença de custas. 

5. Assim, no caso, o valor da causa deveria expressar o proveito 

econômico a ser obtido pelo autor, tomando como base o valor do 

vencimento do cargo pretendido, à época de R$ 4.367,68. Entende-se, 

portanto, que o valor da causa deveria ser a soma do valor de 12 meses 

do vencimento. Muito além do valor atribuído à causa: R$ 1.200,00. 6. Cabe 

ressaltar ainda que contra a decisão que determinou o ajuste do valor da 

causa, o autor interpôs agravo de instrumento, o qual ratificou a primeira 

decisão. Ou seja, o apelante vem, reiteradamente, tanto em agravo, quanto 

agora em apelação, buscar guarida no Tribunal, para deixar de cumprir 

decisão judicial anteriormente determinada. 7. Apelação desprovida. 

(TRF-3, AC 0021087-11.2009.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Nelton dos 

Santos, julgada em 05/04/2017). Sendo assim, nos termos do art. 321 do 

CPC, intime-se a Autora para justificar o valor atribuído à causa, 

facultando a emenda da inicial para corrigi-lo, caso necessário e, na 

mesma oportunidade, comprovar a alegada hipossuficiência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043168-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO MT TUR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO(A))

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reinaldo Vaz Guimarães (IMPETRADO)

Everton Fernando Barbosa (IMPETRADO)

Everton Fernando Barbosa (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043168-02.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CONSORCIO MT TUR 

IMPETRADO: EVERTON FERNANDO BARBOSA, REINALDO VAZ 

GUIMARÃES, EVERTON FERNANDO BARBOSA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Consórcio MT 

TUR acoimando de ilegal e arbitrário ato do Sr. Everton Fernando Barbosa, 

Coordenador Financeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Mato Grosso e do Sr. Reinaldo Vaz Guimarães, 

Superintendente de Estrutura de Turismo da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, consubstanciado 

na demora para conclusão do Requerimento Administrativo formulado pelo 

impetrante, por meio do qual requereu reajustamento do valor do contrato 

nº 024/2014/SEDTUR. Aduz, em síntese, que a demora na conclusão do 

processo administrativo importa em ofensa aos princípios da legalidade, 

razoável duração do processo e da eficiência, pugnando pela concessão 

de liminar para determinar às autoridades coatoras que analisem com 

urgência o Processo Administrativo. Com a petição inicial, foram 

acostados os seguintes documentos: (i) Contrato nº 024/2014/SEDTUR; (ii) 

Protocolo nº 576408/2018, de 06/11/2018, por meio do qual o impetrante 

reiterou o pedido de reajuste contratual; (iii) Protocolo nº 394091/2018, de 

03/08/2018, por meio do qual o impetrante reiterou o pedido de reajuste 

contratual; (iv) Protocolo nº 316719/2018, de 25/06/2018, por meio do qual 

reiterou a solicitação para reajuste de preços do contrato; (v) Protocolo nº 

266797/2018, de 29/05/2018, por meio do qual o impetrante solicitou, 

dentre outras providências, o pagamento dos reajustes; (vi) Protocolo nº 

234680/2018, de 11/05/2018, por meio do qual o impetrante reiterou 

solicitação para pagamento dos reajustes; (vii) Protocolo nº 75719/2018, 

de 19/02/2018, por meio do qual o impetrante enviou Nota Fiscal de 

Reajustamento nº 2139, referente à 7ª Medição de serviços; (viii) 

Protocolo nº 59439/2018, de 07/02/2018, por meio do qual o impetrante 

requereu o reajustamento de valores do contrato; (ix) Protocolo nº 

13927/2018, de 11/01/2018, por meio do qual requereu autorização para 

emissão de nota fiscal de reajustamento da 8ª medição de serviços; e (x) 

Protocolo nº 13899/2018, de 11/01/2018, por meio do qual solicitou 

autorização para emissão de nota fiscal de reajustamento da 7ª medição 

dos serviços. É o relatório. Fundamento e decido. Impende, 

preambularmente, tecer algumas considerações prévias em torno das 

relevantes questões pertinentes ao controle jurisdicional do poder 

político-institucional que necessariamente decorrem do exercício do judicial 

“review”. Como sabemos, o regime democrático, analisado na perspectiva 

das delicadas relações entre o Poder e o Direito, não tem condições de 

subsistir quando as instituições políticas do Estado falharem em seu dever 

de respeitar a Constituição e as leis. Na realidade, impõe-se, a todos os 

Poderes, o respeito incondicional aos valores que informam a declaração 

de direitos e aos princípios sobre os quais se estrutura, 

constitucionalmente, a organização do Estado. Delineia-se, nesse 

contexto, a irrecusável importância jurídico-institucional do Poder 

Judiciário, investido do gravíssimo encargo de fazer prevalecer à 

autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, 

impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão 

significado democrático ao Estado de Direito. Assim, o Poder Judiciário, 

quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para 

garantir a supremacia das leis, desempenha, de maneira plenamente 

legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta Magna. Pois bem. 

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger o 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”. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a 

presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). Pois bem. Acerca do tema, a Lei Estadual nº 7.692/02, que 

regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Estadual, assim dispõe no que interessa ao caso concreto: “Art. 37 O 

prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 
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apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e 

vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1° Ultrapassado o 

prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o 

requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário. § 

2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o 

atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o 

interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto 

no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a 

autoridade do dever de apreciar o requerimento.” Desta maneira, 

transpondo o supramencionado dispositivo ao caso concreto, resta 

evidenciado o fumus boni juris necessário à concessão da liminar 

vindicada, porquanto os documentos acostados demonstram que a 

impetrante protocolou o primeiro pedido para reajuste dos valores em 

07/02/2018 (Id 16987850), processo que ainda não foi decidido, conforme 

se verifica na consulta pública realizada no sítio eletrônico 

www.protocolo.sad.mt.gov.br, em franca violação aos princípios da 

legalidade, da razoável duração do processo e da eficiência. O periculum 

in mora, por sua vez, decorre do fato de que o resultado do requerimento 

administrativo é essencial para a continuidade do contrato firmado. 

Portanto, presentes os requisitos legais exigidos, é de rigor a concessão 

da liminar, consoante se observa do seguinte precedente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora, 

injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)” (Apelação / Remessa Necessária 

112848/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) Isto posto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que, em 

15(quinze) dias, conclua o Processo Administrativo em referência. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043256-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043256-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARINETE JOSE DA SILVA RÉU: 

INSS Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Acidentário 

com Conversão para Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por MARINETE JOSÉ DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada 

recomendação, se referindo aos processos judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS seja acompanhada de 

laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a implementação das medidas 

mencionadas, acarretarão uma celeridade maior aos processos 

envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, além de permitir ao 

magistrado, previamente, uma segurança na análise eventual dos pedidos 

de antecipação de tutela, beneficiando diretamente as partes. Por outro 

lado, não se pode alegar qualquer nulidade na inversão, pois se adotará 

os quesitos estipulados na Recomendação Conjunta, bem como a citação 

efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua plenitude, o seu direito ao 

contraditório e ampla defesa. Saliente-se que através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo Procurador Federal Dr. 

Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da PF/MT, há requerimento expresso no sentido de: “1) A 

inversão do rito nos casos que versem sobre o benefício por 

incapacidade, realizando-se a perícia médica antes da citação; 2) Nos 

caso em que já houve citação, solicita a dispensa da intimação da data da 

realização da perícia médica;...” Portanto, diante da necessidade de se 

comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já 

os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, em vista da relevância e complexidade do 

laudo pericial a ser elaborado. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO QUESITOS DO JUÍZO 

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas 

da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em 

caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 
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exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010749-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E 

BONSUCESSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES OAB - MT22904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010749-46.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: COOPERATIVA DOS 

PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E BONSUCESSO IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra ato praticado pelo 

Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, objetivando liminarmente a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário objeto da CDA nº 2018977689 e, no mérito, a concessão 

da segurança para reconhecer o efeito confiscatório da multa aplicada, 

limitando seu valor ao montante de 100 (cem) UPF/MT. De acordo com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública “Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara Especializada de 

Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Acerca da competência, o Novo Código de 

Processo Civil assim dispõe em seu art. 43: Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática dos dispositivos citados, conclui-se que, se o mandado de 

segurança tem por escopo discutir uma CDA, passiva de execução fiscal 

a ser ajuizada pela Fazenda Pública, compete à Vara Especializada de 

Execuções Fiscais processá-la e julgá-la. Isto posto, reconheço e declaro, 

de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o 

feito, declinando da competência em favor da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042547-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BARBOSA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1042547-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA BARBOSA DA MATA 

REQUERIDO: INSS Vistos, Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido 

Tutela Antecipada para a Concessão de Auxílio-Doença com Posterior 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por SONIA BARBOSA 

DA MATA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Sustenta o requerente, em suma, que é segurado da Previdência Social e 

que sofreu acidente de trabalho, razão pela qual passou a receber 

auxílio-doença. Que, no entanto, referido benefício foi suspenso em 

31/12/2017, uma vez que os médicos do instituto requerido entenderam 

que estava apta a desenvolver suas atividades laborativas. Aduz que que 

se encontra incapacitada para desempenhar suas atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao recebimento de 

auxílio-doença e sua conversão e aposentadoria por invalidez. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

concessão do benefício de auxílio-doença. Foi determinada a relização de 

perícia médica, sendo que a parte requerente pugnou pela análise do 

pedido de tutela antecipada. É o relatório. Fundamento e Decido. Em se 

tratando de pedido de tutela de urgência, estabelece o artigo 300, do CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei n.º 

8.213/91, para a concessão do auxílio-doença deverá restar comprovada 

a incapacidade parcial e permanente do segurado, sendo que o benefício 

será devido até que ocorra a sua reabilitação: “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. (...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.” O 

caso em análise não comporta a concessão da tutela de urgência 

pretendida, tendo em vista que o pedido se sustenta em laudos, exames e 

atestados médicos que foram produzidos unilateralmente pelo requerente, 

sem que fosse oportunizado o contraditório e a participação do requerido, 

o que afasta a probabilidade do direito pretendido, ao menos nesta sede 

de cognição sumária, sendo prudente aguardar a instrução do feito e a 

realização de perícia médica judicial para o restabelecimento ou não do 

benefício pretendido. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Cumpra-se os demais termos da decisão anterior de ID nº 16903434. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504759-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COLETTI DUARTE (AUTOR(A))

WESLEY REGE BATISTA (AUTOR(A))

WILQUERSON FELIZARDO SANDES (AUTOR(A))

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

ANDRE MORAIS LEAO (AUTOR(A))

HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ATAIDES JOSE NOGUEIRA (AUTOR(A))

REJANE SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

ILSE BECKMANN (AUTOR(A))

UELITON ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILENE NEIVA DA CRUZ FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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 
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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: "Dessa forma, ACOLHO EM PARTE OS 

EMBARGOS, conferindo-lhes efeito modificativo, para extirpar da 

sentença as menções de que o requerido ofertou contestação, e de que a 

parte autora ingressou com ação anterior no Juizado Especial, pois isso 

não ocorreu. No mais, fica mantida a sentença. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033874-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER VINICIUS MINAS NOVAS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido INSS, por meio da Procuradoria Federal do 

INSS, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará 

de gratuidade. Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, em 

seguida, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041871-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. C. (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:

G. D. P. D. S. D. F. (IMPETRADO)

E. D. M. G. (IMPETRADO)

C. D. G. D. P. -. S. (IMPETRADO)

M. G. G. D. E. (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: 

A respeito das alegações trazidas junto à peça de ingresso, ouçam-se as 

autoridades tidas por coatoras, em 05 dias. Após, com ou sem 

manifestação, cls. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016904-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEDILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016904-16.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário 

(B:91) NB n°. 6121751340. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada 

via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042505-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MORAIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1042505-53.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043045-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO (AUTOR(A))

NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1043045-04.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016173-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE PINTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016173-49.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017084-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO VOLNEI IDZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1017084-61.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031797-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1031797-75.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a 

ação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos alegados pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me 

cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009272-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES DOS SANTOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009272-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. À vista da petição aviada aos 

autos (ID nº 14967813), determino a intimação pessoal da parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a sua representação 

processual, constituindo novo advogado, acostando a devida 

documentação nos autos. Após, determino à Requerente que manifeste se 

possui interesse no prosseguimento do feito, no mesmo prazo acima, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043172-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOM MIGUEL RESTAURANTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1043172-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça prova do alegado, devendo 

acostar aos autos cópia legível do extrato das penalidades de trânsito a 

ele aplicadas, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040765-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)
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GERENTE DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES (IMPETRADO)

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1040765-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Indefiro o Pedido de 

Reconsideração formulado pela parte Autora (ID nº 16825788) pelas 

razões já expostas. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá/MT, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831704 Nr: 37343-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. N. ALIMENTOS LTDA - ME, EDELZUITO ANDRADE 

NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832931 Nr: 38463-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FATIMA ARRAIS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - 

OAB:18753, SAULO VICTOR ARRAIS M. NEVES - OAB:OAB MT/ 15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891817 Nr: 24434-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PIRES DOS SANTOS, ELBERI CARLOS TEOTONIO, 

EVANGELISTA MARQUES DE MORAES, MAURÍCIO CAMPOS DUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767206 Nr: 20016-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DE CARVALHO, PONTO 

GRILL ALIMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940880 Nr: 55099-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827183 Nr: 33070-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838525 Nr: 43156-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT- 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875276 Nr: 13619-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA, MANOEL ESMILIANO DA 

SILVA, OSVALDO FRANCISCO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042470-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1042470-93.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por RUBENS MATOS CUNHA JÚNIOR contra ato 

indigitado coator da lavra DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL e DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, 

qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a autoridade coatora que de autenticidade ao 

certificado de ensino médio, apondo o visto confere , inscrição no GDAE, 

até decisão final do presente mandamus. Liminar indeferida ao ID n°. 

12918640. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021388-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS CUIABA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1021388-40.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa administrativa imposta à Requerente, objeto do Processo 

Administrativo FA nº 0113-000.945-8. Aduz, em síntese, que a 

Superintendência de Defesa e do Consumidor – PROCON/MT instaurou 

processo administrativo consubstanciado na falsa premissa de que a 

empresa Autora teria realizado cobranças abusivas em desfavor do 

consumidor Ary Carlos Monteiro, o qual informou que os valores cobrados 

nas faturas referentes aos meses de maio de 2012 a dezembro de 2012 

estariam acima de sua média de consumo mensal. Assevera que o 

PROCON/MT julgou procedente a reclamação levada a efeito pelo 

consumidor e aplicou multa no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 

em razão de ter deixado de observar as normas cogentes de proteção e 

defesa do consumidor, especificadas nos arts. 6º, III; 22; e 55, §4º do 

CDC. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato 

e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas 

na seara administrativa, sendo de rigor as suas anulações e, via de 

consequência, das penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, 

sobre a desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Requerente, 

objeto do Processo Administrativo FA nº 0113-000.945-8. O cerne da 

questão posta em litígio é conferir se a aplicação de multas pelo PROCON 

contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, 

há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela carta de Informações 

Preliminares – CIP e pela decisão administrativa proferida (ID nº 8798547 e 

8798567), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a 

multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto 

em lei, uma vez que, considerando que referida multa têm força coercitiva, 

o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deram com base 

na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 
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PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente 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 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1030987-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Multa Administrativa com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta 

à Requerente, objeto do Processo Administrativo FA nº 0114-012.758-7. 

Aduz, em síntese, que o PROCON/MT julgou procedente a reclamação 

levada a efeito pelo consumidor Allan Silva Melo, que culminou na 

aplicação de multa no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 

em razão de ter deixado de observar as normas cogentes de proteção e 

defesa do consumidor. Sustenta que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, alegando serem arbitrárias e ilegais as 

decisões proferidas na seara administrativa, sendo de rigor as suas 

anulações e, via de consequência, das penalidades injustamente 

aplicadas. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade das multas 

aplicadas, invoca o princípio da proporcionalidade e objeta sobre o desvio 

de finalidade das multas. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor 

de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa 

imposta à Requerente, objeto do Processo Administrativo FA nº 

0114-012.758-7. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação de multas pelo PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Em que pese louvável a argumentação 

despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos 

pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não 

está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, 

à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos 

autos, notadamente pela carta de Informações Preliminares – CIP e pela 

decisão administrativa proferida (ID nº 10143732 e 10144059), verifica-se 

que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referida multa têm força coercitiva, o valor 

arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 
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superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente 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 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1041947-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência promovida por 

IRINEU WEISS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinado ao Requerido que proceda com a 

análise do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, sob nº 

MT96868/2017 da Fazenda Sol Nascente. Aduz, em síntese, que detém a 

posse, desde 12.07.2012, de duas áreas rurais, cuja propriedade é de 

Ademir Jair Kelm, Elenir Mayer Kelm, André Daniel Kelm e Iracema Kriger 

Kelm, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga/MT, integrando a denominada Fazenda Sol Nascente, 

localizada na zona rural do município de Paranatinga/MT. Relata que, no dia 

28.02.2014, após fiscalização realizada pelo IBAMA, o órgão procedeu ao 

embargo da área rural que abrange a Fazenda Sol Nascente por suposta 

violação à legislação federal, o que o levou a aderir, em 26.09.2017, ao 

Programa de Regularização Ambiental no SIMCAR e protocolar o pedido de 

validação e homologação das informações do Cadastro Ambiental Rural – 

CAR de nº MT96868/2017, perante a SEMA/MT. Pontua que desde a data 

do protocolo do pedido aguarda a análise do seu pedido de inscrição no 

CAR/MT pelo Setor de Regularização e Monitoramento Ambiental da 

Secretaria do Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os 

seus direitos. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência visa que seja determinado ao Requerido que 

proceda com a análise do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental 
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Rural, sob nº MT96868/2017 da Fazenda Sol Nascente. Analisando os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como 

demonstrada a fundamentação perpetrada pela parte Autora, não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela 

acostada. Isso porque ficara constatado, ao menos neste limiar, que a 

pretensão do Requerente procede, porquanto que, de fato, o mesmo 

protocolou no dia 26.09.2017 um requerimento vindicando a inscrição no 

Cadastro Ambiental Rural, sob nº MT96868/2017 da Fazenda Sol 

Nascente, sendo que, por sua vez, até o presente momento não houve 

qualquer manifestação no mencionado processo administrativo (ID nº 

16806583). A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º 

da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o 

princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no 

âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do 

mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in 

verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades Impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem se manifestar em tempo razoável acerca do pedido 

do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

manifestação no requerimento administrativo protocolado sob o nº 

MT96868/2017 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente 

fere dispositivo constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 

da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. 

“Provimento nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões 

de assuntos fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de 

justiça sobre a necessidade de exigência de carta de anuência e a 

segurança jurídica que ela traz apara problemas de retificação de imóvel 

rural e averbação de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de 

carta de anuência pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da 

data de seu requerimento, desde que devidamente instruído com os 

documentos exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM 

PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO 

ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA 

SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por 

servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado 

de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação 

do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se 

analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada 

omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a 

legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder 

requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins 

de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante 

da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o 

prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a 

conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, 

do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar 

Distrital n.º 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, 

aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da 

Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização 

expressa da Lei Distrital n.º 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) 

dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os 

processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, 

porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais 

processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da 

autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido 

do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao 

direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu 

requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal 

acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade 

impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da 

Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera 

administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em 

comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. 

Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de 

Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma 

como entender de direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: 

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, 

Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . 

Pág.: 16). Presente, portanto, a evidência da probabilidade do direito, pois 

a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do 

princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da 

Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do 

art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em 

qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos 

direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às 

autoridades e detentores do poder. E corroborando com o acima exposto, 

trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. 

PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A 

todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio 

da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande 

número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da 

Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, 

aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 
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1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não 

podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, 

sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. 

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo 

sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora 

injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 

116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – 

Destacamos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos para si. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os 

requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o 

deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que 

proceda com a análise do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural, sob nº MT96868/2017 da Fazenda Sol Nascente. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente 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. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO
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WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028829-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência promovida por 

UROLASER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM CIRURGIA GERAL E 

UROLOGIA LTDA. em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários, objetos da Notificação Fiscal nº 430/2017 – 

lançamentos inscritos sob os códigos de nº 1403012659, 1405012957 e 

1405013259 –, correspondentes à exação do ISSQN incidente sobre a 

Nota Fiscal Eletrônica nº 17 e as suas consequentes penalidades, bem 

como para que o Requerido se abstenha de proceder à inscrição em 

cadastros de inadimplência, de lançar em dívida ativa o débito impugnado 

e, por conseguinte, protestar a dívida ou ajuizar Execução Fiscal. Aduz, 

em síntese, que exerce como atividade econômica principal a prestação 

de serviços médicos ambulatoriais e de atendimento hospitalar, girando em 

torno de contratos celebrados com a Administração Pública, 

especialmente com o Munícipio de Cuiabá/MT, tendo por objeto principal 

dos contratos a “prestação de serviços em atendimento médico-hospitalar, 

na especialidade de cirurgia geral, para assistir aos pacientes do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com solicitação de procedimentos médicos 

específicos nesta área”. Relata que foi contratada também pela Prefeitura 

do Munícipio de Várzea Grande, em caráter de urgência, para prestar 

esses mesmos serviços ambulatoriais e hospitalares aos munícipes 

várzea-grandenses, iniciando no mês de fevereiro de 2012 a prestação 

dos serviços hospitalares no pronto socorro de Várzea Grande/MT, e, 

para cumprir com as suas obrigações fiscais e tributárias em 

decorrências dos aludidos serviços, a Autora emitiu as notas fiscais 

eletrônicas de nº 142, 153 e 174, com os valores líquidos de R$ 91.629,62, 

R$ 222.486,87, e R$ 218.500,00, respectivamente. Assevera que se viu 

obrigada a recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, no valor correspondente a alíquota de 3% (três por cento) sobre o 

valor líquido de cada uma das notas fiscais emitidas ao Município de 

Várzea Grande, pagando tempestivamente todos os valores 

correspondentes aos débitos tributários do ISSQN de cada uma das Notas 

Fiscais citadas. Conta que, transcorridos mais de três anos desde o 

pagamento do ISSQN ao município de Várzea Grande/MT em virtude dos 

serviços prestados no hospital público daquele município, eis que a 

empresa Requerente foi surpreendida com o Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM nº 14024242776 emitido pela Coordenadoria do ISSQN do 

Município de Cuiabá/MT, por meio do qual o município Requerido objetiva o 

recebimento do valor de R$ 6.555,00 correspondente a NF-E nº 17, que se 

refere ao total do ISSQN incidente sobre os serviços prestados em abril de 

2012 no Hospital de Várzea Grande/MT. Pontua que o Município de 

Cuiabá/MT está exigindo o pagamento de um crédito tributário que já foi há 

muito tempo constituído pelo Município de Várzea Grande/MT, e, inclusive, 

já foi integralmente quitado, não lhe restando alternativa senão a 

propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência visa que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objetos da Notificação 

Fiscal nº 430/2017 – lançamentos inscritos sob os códigos de nº 

1403012659, 1405012957 e 1405013259 –, correspondentes à exação do 

ISSQN incidente sobre a Nota Fiscal Eletrônica nº 17 e as suas 

consequentes penalidades, bem como para que o Requerido se abstenha 

de proceder à inscrição em cadastros de inadimplência, de lançar em 

dívida ativa o débito impugnado e, por conseguinte, protestar a dívida ou 

ajuizar Execução Fiscal. É cediço que uma das principais polêmicas 

relativas ao ISSQN refere-se ao local da prestação do serviço para fins de 

recolhimento do imposto, isso porque, de acordo com a regra geral do art. 

12 do Decreto-Lei nº 406/68, considera-se local da prestação do serviço a 

do estabelecimento prestador, o que implica dizer que o imposto deve ser 

pago onde está localizado o prestador, com exceção dos serviços de 

construção civil, cujo pagamento deve ocorrer no local da obra. Por outro 

lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o 

imposto é devido para o local onde é prestado ou realizado o serviço, 

independente de onde está localizado o prestador e, nessa esteira, 

diversos municípios vêm assim reclamando o imposto. Para melhor 

abalizarmos, transcrevo aresto do mencionado sodalício: “PROCESSUAL 
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CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. NATUREZA INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS RECEBIDOS 

COMO AGRAVO REGIMENTAL. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE. 

CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO RESP 

1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. 1. 

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental dado o 

caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao 

princípio da fungibilidade recursal. 2. A Primeira Seção, no julgamento do 

REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que: "(b) o 

sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município 

da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, 

é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é 

perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade 

econômica ou profissional da instituição financeira com poderes 

decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - 

núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo". 3. Ao 

contrário do que alega a parte embargante, as premissas estabelecidas 

nesse precedente aplicam-se a todos os casos que envolvam conflito de 

competência sobre a incidência do ISS em razão de o estabelecimento 

prestador se localizar em municipalidade diversa daquela em que realizado 

o serviço objeto de tributação. 4. No caso dos autos, o pleito de repetição 

de indébito refere-se ao período de janeiro/1997 a setembro/2003, ou seja, 

refere-se a fatos geradores do ISS ocorridos na vigência do Decreto-Lei 

n. 406/68 e da Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. 5. Restou 

incontroverso que a agravante possui estabelecimento prestador no 

Município de Criciúma e que os serviços de software ora em apuração 

foram prestados em outras municipalidades. 6. Dessa forma, aplicando-se 

a recente orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmada nos 

autos do REsp 1.060.210/SC, tem-se que subsiste relação 

jurídico-tributária apta a legitimar a instituição e cobrança do ISS pelo 

Município de Criciúma somente em relação aos fatos geradores ocorridos 

sob a vigência do Decreto-Lei n. 406/68, uma vez que, para esse período, 

o município competente corresponde àquele onde situado o 

estabelecimento prestador. 7. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental a que se dá provimento em parte”. (Processo: EDcl no 

REsp 1380710 SC 2013/0132440-1 Relator(a): Ministro OG FERNANDES - 

Julgamento: 03/04/2014 Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA – 

Publicação: DJe 09/04/2014) – Destacamos. No presente caso, do 

perfunctório exame dos fatos expostos e da documentação acostada, 

tudo nos leva a crer que os serviços foram prestados junto ao Pronto 

Socorro de Várzea Grande/MT no ano de 2012, ocasião em que houve o 

devido recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados junto 

ao Município de Várzea Grande/MT (ID nº 9896944 e seguintes). À vista 

disso, não se mostra correta, ao menos nesta seara de cognição sumária, 

a cobrança do ISSQN realizada pelo Município de Cuiabá, consistente na 

Notificação Fiscal nº 430/2017, haja vista que, em consonância ao 

entendimento jurisprudencial e como já mencionado alhures, já houve o 

devido recolhimento do imposto junto ao município do local da prestação de 

serviços, qual seja o Município de Várzea Grande/MT. Nesse sentido, 

dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR 

TOTAL DA NOTA FISCAL E SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM DOMICÍLIO 

DIVERSO A EMPRESA PRESTADORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE 

DO STJ – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. “[...] A dedução do valor dos materiais, utilizados na construção 

civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme previsão do Decreto-lei 

406/68 e da Lei Complementar 116/2003, abrange tanto os materiais 

fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de 

terceiros. O que importa, segundo o entendimento pretoriano atual, é que 

os materiais sejam empregados na construção civil. [...]” (AgRg no AREsp 

664.012/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016) “[...] Na hipótese de incidência de 

ISS, prevalece orientação do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o 

entendimento de que o Município competente para realizar a cobrança do 

ISS é o do local da prestação dos serviços. [...]” (AgRg no AREsp 

661.330/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/04/2015, DJe 30/06/2015) (destaquei) Somente em liquidação de 

sentença poderá ser apurado valor correto do débito a ser pago pelo 

contribuinte, a título de ISSQN”. (Apelação / Remessa Necessária 

148028/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN – 

MUNICÍPIO COMPETENTE PARA RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO - 

CONTRIBUINTE SEDIADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUE PRESTA 

SERVIÇOS - FATO GERADOR - LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

competência tributária para fins de ISS é a do município onde foi realizada 

a prestação dos serviços, isto é, em que se deu a ocorrência do fato 

gerador do imposto, mesmo que seja outra a sede da empresta 

prestadora”. (Apelação / Remessa Necessária 105028/2013, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014) – 

Destacamos. Demonstrada, portanto, a evidência da probabilidade do 

direito. Da mesma maneira resta evidente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, na medida em que a manutenção da 

exigibilidade do crédito tributário objurgado acarretará em diversos 

prejuízos à empresa Requerente. Por fim, não vislumbro perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso 

constatada a legalidade da cobrança do imposto em questão, referida 

decisão poderá ser revertida. Deste modo, à vista do exposto, sobejam 

presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste 

magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários, objetos da Notificação Fiscal nº 430/2017 – lançamentos 

inscritos sob os códigos de nº 1403012659, 1405012957 e 1405013259 –, 

correspondentes à exação do ISSQN incidente sobre a Nota Fiscal 

Eletrônica nº 17 e as suas consequentes penalidades, bem como para 

determinar ao Requerido que se abstenha de proceder à inscrição em 

cadastros de inadimplência, de lançar em dívida ativa o débito impugnado 

e, por conseguinte, protestar a dívida ou ajuizar Execução Fiscal, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente demanda. Intime-se 

o Requerido Município de Cuiabá para que cumpra a decisão supra, bem 

como, na oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023343-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023343-43.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Multa Administrativa com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa 

imposta à Requerente, objeto do Processo Administrativo FA nº 

0113-005.491-9. Aduz, em síntese, que o PROCON/MT julgou procedente a 

reclamação levada a efeito pelo consumidor Claudiany Nayara de Oliveira 

Maia, que culminou na aplicação de multa no importe de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), em razão de ter deixado de observar as normas 

cogentes de proteção e defesa do consumidor. Sustenta que atuou em 

estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não 

infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando 

serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas na seara administrativa, 
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sendo de rigor as suas anulações e, via de consequência, das 

penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Requerente, 

objeto do Processo Administrativo FA nº 0113-005.491-9. O cerne da 

questão posta em litígio é conferir se a aplicação de multas pelo PROCON 

contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, 

há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela carta de Informações 

Preliminares – CIP e pela decisão administrativa proferida (ID nº 4498046 e 

4498048), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a 

multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto 

em lei, uma vez que, considerando que referida multa têm força coercitiva, 

o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deram com base 

na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente 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 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042449-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1042449-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória 

com pedido de tutela provisória de urgência promovida por N.A. VIANA 

EIRELI – ME, neste ato representado por sua representante legal, a Sr.ª 

Nadir Afonso Viana, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido 

proceda com a reativação da inscrição estadual da Autora para o status 

de ‘ativa’ no CCE/MT, nº 13.549.565-2, bem como que seja deferido o 

parcelamento das dívidas referentes aos DAR nº 9991007349327, 

9991008824274 e 9991013472909. Pugna pela concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 49.743,79 (quarenta e nove 

mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Em 

síntese, é o que merece registro. Ressalto que a vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Ressalta-se que a parte Autora é 

uma empresa classificada como microempresa, de modo que ela pode 

figurar como parte no polo ativo da presente demanda, em consonância ao 

art. 5º, I da Lei Federal nº 12.153/2009, senão vejamos: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria 

nº 635/2015-PRES., e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043086-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1043086-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por NAIR ANITA 

MENEZES MASTRANGELLI contra ato indigitado coator da lavra da 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA 

SECRETARIA DE GESTÃO, DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com a 

análise e conclusão do Processo Administrativo nº 405048/2015. Aduz, 

em síntese, que ocupa o cargo de analista administrativo, lotada na 

Gerência de Obras e Engenharia da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública – SESP, tendo requerido a sua progressão funcional da classe C 

para a D, por meio do Processo Administrativo nº 405048/2015, no dia 

11.08.2015. Assevera que em 20.08.2015, a Secretaria de Segurança 

Pública – SESP, opinou pelo deferimento da progressão, encaminhando, 

consequentemente, o processo para a Secretaria de Gestão do Estado de 

Mato Grosso – SEGES, responsável pela finalização do procedimento, 

todavia desde 25.08.2015 o mencionado processo encontra-se inerte no 

setor de Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração da SEGES. 

Ampara seu pedido na Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com 

a análise e conclusão do Processo Administrativo nº 405048/2015. 

Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, entendo, 

prima facie, como demonstrada a fundamentação da impetração não só 

pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a 
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ela acostada. Isso porque ficara constatado que a pretensão do 

Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, o 

mesmo protocolou no dia 11.08.2015 um requerimento vindicando a 

progressão funcional de classe, da classe C para a D, sendo que, por sua 

vez, até o presente momento não houve decisão final no mencionado 

processo administrativo (ID nº 16971092 e seguintes). A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades Impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem se manifestar em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

decisão final no processo administrativo protocolado sob o nº 

405048/2015 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere 

dispositivo constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da 

Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento 

nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 
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21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade tida por coatora 

que proceda com a análise e conclusão do Processo Administrativo nº 

405048/2015, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifique-se pessoalmente a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040157-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1040157-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo VOLMIR TOLOTTI em 

face da decisão retro, proferida nos autos do Mandado de Segurança 

impetrado contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO – SEFAZ/MT, a qual tem o escopo de obter uma 

determinação para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito 

tributário, consubstanciado no Auto de Infração – NAI nº 

51731001022018121, bem como que fosse determinada a reabilitação do 

benefício do diferimento à Impetrante. Proferida a decisão, a qual indeferiu 

a medida liminar pleiteada, a ora Impetrante opôs Embargos de Declaração 

para que seja retificada a decisão proferida, sanando o vício apontado. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e 

próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do 

art. 1.022 do CPC/2015, 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. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de contradições e omissões na decisão proferida no bojo 

destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte 

Autora em sua inicial. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm 

alcance restrito, senão vejamos: “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”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 

adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041405-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA - EPP 

(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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°.: 1041405-63.2018.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídico Tributário com pedido de tutela de urgência proposta por 

VELASQUES AMARAL DALL’ACQUA & DALL’ACQUA LTDA, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a 

suspensão de futuros créditos tributários exigidos a título de “ICMS 

Estimativa Simplificados” que ultrapassem o percentual de 7,5%, até 

decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é empresa atuante no comércio 

varejista de tecidos, enquadrando-se no CNAE n°. 47.55-5/01, estando 

devidamente enquadrada no regime de recolhimento de ICMS denominado 

Estimativa Simplificado. Relata que é obrigada a realizar o recolhimento 

antecipado do ICMS por uma carga média tributária de 19%, contudo, por 

ser optante do Simples Nacional, tem assegurada a redução da carga 

tributária para 7,5%. Todavia, afirma que o requerido não tem observado o 

correto enquadramento tributário, aplicando ora 7,5%, ora 19%, sob a 

alegação de que o benefício em questão não se aplicaria às mercadorias 

sujeitas ao regime de “substituição tributária” (ST). Sustenta ser ato ilegal 

e arbitrário que impede o livre exercício da atividade da empresa. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni 

iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 
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Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 16762304 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do 

provimento antecipatório. Isso porque, a documentação apresentada não 

me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

praticado pelo Ente Público, bem como não acostou documentos capazes 

de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. Outrossim, vejo que se 

encontra ausente a demonstração do periculum in mora, uma vez que, o 

fisco sempre aplicou a alíquota de 19% nas mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária, assim, não resta demonstrado, ao meu 

ver, a existência de risco ou perecimento de direito que justifique a 

concessão do provimento antecipatório ora pleiteado. Ademais, não se 

tem por arrazoado conceder a medida de urgência quando ausente os 

pressupostos ensejadores para sua concessão, sob pena de 

configuração de abuso de direito. Nesse sentido também a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE 

PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os 

argumentos trazidos pela Agravante no Agravo Regimental, não são 

suficientes para infirmar a decisão hostilizada a qual indeferiu a medida 

liminar pleiteada visando a sua nomeação e posse ao cargo para o qual foi 

apenas classificada em concurso público, haja vista que o mesmo apenas 

reiterou os fundamentos constantes no writ. (AgR 91167/2012, DRA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2012, Publicado no DJE 26/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – 

INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento do agravo 

regimental é medida impositiva, ante a ausência de fatos novos que 

justifiquem a reforma da decisão agravada. 2. Agravo desprovido. (AgR 

144754/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014). Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cuiabá/MT, 11 de Dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042613-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°.: 1042613-82.2018.811.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão do Benefício de 

Pensão por morte c/c tutela antecipada movida por LEONARDO VINÍCIUS 

CERQUEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para determinar a implantação de 

pensão por morte, até decisão de mérito. Deu à causa o valor de R$ 

44.176,00 (quarenta e quatro mil cento e setenta e seis reais). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041094-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1041094-72.2018.8.11.0041 

(pje 5). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009891-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009891-29.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Manutenção de Cargo com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por JOAQUIM TEODORO 

DE MELO NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao Requerido que proceda com o 

imediato retorno do Autor à sua função de policial militar, bem como para 

que seja determinada a nulidade do exame psicotécnico estipulado pelo 

Edital nº 001/2009. Inicialmente, a ação foi distribuída perante a 4ª Vara 
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Cível desta Comarca de Cuiabá, sendo posteriormente redistribuída a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública (ID nº 5835727). O D. Juiz 

titular da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública determinou que a parte 

Autora se manifestasse acerca da eventual ocorrência da coisa julgada 

ou da prevenção (ID nº 9228236), tendo o Requerente informado que a 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública é o juízo prevento para analisar a 

demanda (ID nº 9378944). Remetido os autos à 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em razão da prevenção alegada pelo Autor (ID nº 

9726194), o referido juízo determinou a redistribuição desta demanda, sob 

o fundamento de que nesta 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

tramitou o processo nº 36053-88.2011.811.0041 (Código Apolo nº 

739409), o qual foi extinto sem resolução do mérito (ID nº 9859891). O 

presente Juízo determinou a intimação da parte Autora para se manifestar 

sobre a ocorrência da litispendência (ID nº 11589415), tendo o Requerente 

cumprido o determinado, afirmando que a ação possui as mesmas partes, 

o mesmo pedido, contudo traz uma informação então desconhecida pelo 

Autor (ID nº 11878155). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de 

Ato Jurídico c/c Manutenção de Cargo proposta com o escopo de obter 

uma determinação para que o Requerido proceda com o imediato retorno 

do Autor à sua função de policial militar, bem como para que seja 

determinada a nulidade do exame psicotécnico estipulado pelo Edital nº 

001/2009. Em análise da presente ação, verifico que tramitaram perante o 

presente juízo e o da 4ª Vara Especializada Pública os processos nº 

360 5 3 - 8 8 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 1  ( C ó d i g o  A p o l o  n º  7 3 9 4 0 9 )  e 

56248-26.2013.811.0041 (Código Apolo nº 853582), respectivamente, 

tendo inclusive ocorrido a prolação de sentença, sem resolução do mérito, 

e posterior remessa ao arquivo, sendo que ambas possuem as mesmas 

partes, objeto e causa de pedir do presente processo, distribuído em 

30.03.2017. Ainda, observa-se que foi ajuizada a ação nº 

30638-56.2013.811.0041 (Código Apolo nº 824592), a qual tramitou 

perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, possuindo as 

mesmas partes, objeto e causa de pedir do presente processo, onde foi 

proferida sentença, com resolução do mérito (improcedência), no dia 

24.05.2017, estando referido processo, até o presente momento, 

pendente de análise do recurso de Apelação interposto, configurando, 

portanto, a litispendência das ações. Ora, diante de tais conclusões, o 

meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está 

caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade 

de partes, objeto e causa de pedir. Com efeito, mister transcrever o art. 

337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015, os quais abordam o fenômeno da 

litispendência, in verbis: “Art. 337. (omissis) § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. (...)”. Corroborando com o 

dispositivo legal acima transcrito, vale trazer a lume o seguinte excerto de 

autoria de Francesco Carnelutti, senão vejamos: “Segundo o art. 39, 'se 

uma causa é proposta perante juízes diferentes, o juiz ao qual se recorreu 

posteriormente, em qualquer estado e grau do processo, mesmo de ofício, 

declara por sentença a litispendência e dispõe por ordenança o 

cancelamento da causa no registro'; a fórmula, pouco feliz, quer dizer que 

o segundo juiz não pode julgar, em virtude do princípio da unicidade do 

processo. Pressuposto da litispendência é a identidade da lide, não das 

questões; portanto o art. 39 aplica-se ainda quando perante dois juízes se 

proponha a lide para a solução de questões diversas; por isso, o 

processo parcial pode determinar uma pluralidade sucessiva não uma 

pluralidade contemporânea de processo, em relação à mesma lide; dois 

processos parciais pela mesma lide não podem coexistir nem perante o 

mesmo juiz nem perante juízes diferentes” (in Instituições do Processo 

Civil,v. 1, ed. ClassicBook, 2000, p.463). Ainda, imperioso transcrever a 

lição ministrada por Teresa Arruda Alvim Wambier em sua obra: “A 

litispendência consiste, nesse sentido, enquanto representativa de 

pressuposto processual negativo (extrínseco), em estar outra ação 

idêntica pendendo, perante outro, ou perante o mesmo juízo, 

contemporaneamente. Os elementos identificadores das ações são: 

partes, causae petendi e o pedido (o mérito, propriamente dito). Havendo, 

pois, identidade esses três elementos, haverá litispendência” (in Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. Teresa 

Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora Torres de Melo. P. 855). 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se a identidade de partes, pedido e 

causa de pedir, caracterizada está a litispendência, devendo ser mantida 

a sentença que julgou extinto o feito”. (Ap 405/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 19/04/2016) – Destaquei. Portanto, resta mais do que 

demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso 

vertente, merecendo, pois, a extinção do processo sem a resolução do 

mérito, conforme preconiza o art. 485, V do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, reconheço a presença do 

fenômeno da litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Isento 

de custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501132-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501132-07.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA 

Vistos, etc. Por meio da petição de id. 16997100 a Procuradoria Municipal 

informou que o executado compareceu no mutirão fiscal em 11.12.2018, 

oportunidade em que firmaram “Termo de Conciliação e Confissão de 

Débitos n. 373824”. Assim, requereu a transferência da quantia de R$ 

4.002,72 para o Município de Cuiabá, do valor de R$ 200,13 para o Fundo 

PGM e o valor remanescente ao executado. Diante da composição 

amigável entre as partes, defiro o pedido constante no id. 16997100, pelo 

que autorizo a expedição de alvará na forma como solicitado pela 

procuradoria municipal. Antes, porém, oficie-se a Conta Única solicitando a 

vinculação dos valores penhorados nos autos ao presente processo e, 

em seguida, expeçam-se os competentes alvarás. Oportunamente, 

intime-se novamente o exequente para manifestar requerendo o que 

entender para o prosseguimento do feito ou eventual extinção do crédito 

tributário. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

81/2018/CM

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046921 Nr: 44831-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, RONALDO CORRÊA MARTINS - 

OAB:76.944/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante a se manifestar nos autos acerca da 

Impugnação aos Embargos de Execução no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501152-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARCAL FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501152-95.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AUGUSTO MARCAL FELIX Vistos, etc. Na 

decisão de id. 10014071 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 10014071 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 10014071 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 12458091). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome do executado por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

11,62 (onze reais e sessenta e dois centavos). Observo, outrossim, que o 

valor penhorado é irrisório considerando o quantum devido, pois não 

alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por isso, 

imperioso o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia penhorada, 

sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da presente 

execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de Processo 

Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e qualquer 

execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada. No 

impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501284-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINA SGUAREZI RUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501284-55.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ERINA SGUAREZI RUTZ Vistos, etc. Na decisão 

de id. 9902040 determinou-se à Fazenda Pública exequente que 

promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902040 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902040 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 12469550). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome do executado por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Observo, 

outrossim, que o valor penhorado é irrisório considerando o quantum 

devido, pois não alcança um percentual substancial do total da dívida, 

tenho, por isso, imperioso o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada. 

No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501546-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501546-05.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Na decisão de id. 9902053 determinou-se à Fazenda Pública exequente 

que promovesse o protesto extrajudicial da CDA como condição para o 

prosseguimento da execução fiscal. Pois bem, em vários casos análogos 

o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou quanto à 

desnecessidade do prévio protesto da CDA, de modo que a Fazenda 

Pública pode ajuizar ação executiva em desfavor de seus devedores 

desacompanhada de protesto do título. Vejamos a seguinte ementa que foi 

aplicada em todos os casos repetitivos da matéria: “TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO 

DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ 

– ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 332 de 629



ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, pela qual foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal 

tem-se posicionado no sentido de que o fato de a Fazenda Pública efetuar 

a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” 

(TJMT – Agr. 1003952-60.2018.8.11.000, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal, julgado em 16.04.2018). 

PRECEDENTES:  Ag r .  1013017 -16 .2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  A g r . 

1012980-86.2017.811.0000, ambos julgados em 20.08.2018. Deste modo, 

a manutenção da decisão de id. 9902053 implica afronta ao direito de 

acesso ao Poder Judiciário, além do que a instância superior já se 

posicionou pela desnecessidade do prévio protesto da CDA, razão pela 

qual manter posicionamento diverso imporá inegável retardo na marcha 

processual. Assim, revogo a decisão de id. 9902053 e, por conseguinte, 

dou regular prosseguimento a presente execução fiscal. No impulso do 

processo, aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada (id. 12469758). Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor do exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. 

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503804-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0503804-85.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GONCALVES ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada. Pois 

bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora 

em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do 

executado por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos 

autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 24,32 (vinte e quatro reais e 

trinta e dois centavos). Observo, outrossim, que o valor penhorado é 

irrisório considerando o quantum devido, pois não alcança um percentual 

substancial do total da dívida, tenho, por isso, imperioso o desbloqueio dos 

valores, porquanto a quantia penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir 

as despesas decorrentes da presente execução. Dessa forma, de acordo 

com artigo 836 do Código de Processo Civil, e diante do princípio do 

resultado que deve pautar toda e qualquer execução, realizei de ofício o 

desbloqueio da quantia penhorada. No impulso do processo, determino 

venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 81/2018/CM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004361-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ ENERGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004361-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA Vistos etc. 

Trata-se execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Devidamente citada, a 

parte executada indicou bem imóvel para garantia do juízo, que foi 

recusado por este juízo por meio da decisão constante no id. 16851260, 

ocasião em que também foi realizado penhora on line, sendo constrita a 

importância de 285.182,52. Em seguida, as partes informaram que 

celebraram acordo por meio do “Termo de Conciliação e Confissão de 

Débito n. 373416”, requerendo, assim, a liberação dos valores penhorados 

e a homologação da transação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os 

requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“c e b” do CPC. Expeça-se alvará judicial em favor do Município de Cuiabá 

e ao Fundo Especial Orçamentário da Procuradoria Geral do Município de 

Cuiabá, conforme consta na petição de id. 16921547, p. 2. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 81/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007792-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007792-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE Vistos, etc. 

Trata-se execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). No id. 11402570 a parte 

executada informou o adimplemento do débito fiscal. Instada a se 

manifestar (id. 16452630), a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como apresentou 

sua desistência do prazo recursal (id. 17007841). Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente 

de extinção do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito. Isto posto, com fundamento nos 

Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DECLARO extinto o presente feito em virtude do pagamento do crédito 

cobrado nos autos. Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento 

de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. 

Deixo de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, 

onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao 

Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei 

Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[1] c/c Lei nº 2654/1988. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM 

[1] Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 
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ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988.§ 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007088-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007088-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GLEICE HELLEN COSTA LEITE Vistos, etc. 

Trata-se execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de taxa de licença para 

funcionamento, horário especial e publicidade. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como apresentou sua desistência do prazo recursal (id. 

16558216). Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, a este juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o 

presente feito em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. 

Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento de custas 

processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de 

condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[1] c/c Lei nº 2654/1988. Outrossim, 

expeça-se alvará judicial em favor da executada referente ao valor 

depositado nos autos, conforme pugnado no id. 16558216. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM 

[1] Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988.§ 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1037305-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ANTONIO POUSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1037305-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOELSON ANTONIO POUSO Vistos, etc. Trata-se 

execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Determinada a citação, em 

seguida a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal 

(id. 16974808). Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito. Isto posto, com fundamento nos art. 156, inc. I do 

CTN c/c arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o 

presente feito em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. 

Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento de custas 

processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38877 Nr: 749-55.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Marta Maria Dias, Marcos Guimarães Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Augusta de Camarco - 

OAB:10.024

 Certifico e dou fé , que impulsiono os autos para intimar a advogado dos 

executados para retirar junto a Secretaria a petição de Embargos À 

Execução para serem distribuidos e não procololizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41597 Nr: 2484-26.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10262/B, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:OAB/MT 11.955B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542468 Nr: 33855-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, JONATHAN TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:MT 

2.301A, DANIELY MARTINS DE VASCONCELHOS - OAB:21.617, DIOGO 

PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. LAURO GONÇALO DA 

COSTA, OAB/MT 15.304 e Dra. DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS 

OAB/MT 21.617, defensores do acusado Jose Edmilson Pires dos Santos; 

o Dr. ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR, OAB/MT 13.945, defensor do 

acusado Helbert de França Silva; e a Dra. CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES OAB/MT 2.301 e Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB/MT 15.172, 

defensores do acusado Jonathan Teodoro de Carvalho, que foi 

redesignado o dia 02 de abril de 2019 às 09 hs para a realização do 

julgamento dos acusados pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344928 Nr: 5196-85.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN WILTER FERNANDES DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Certifico que, nesta data, procedi a intimação da Defesa para que, no 

prazo legal, se manifeste acerca do cálculo de pena acostado às folhas 

815.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389411 Nr: 10950-75.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, MATHEUS RIAN VIÉGAS DA SILVA - OAB:, NOILVIS 

KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos, etc

Considerando que, de acordo com o cálculo de pena acostado aos autos 

às fls. 850, o reeducando atingiu o requisito objetivo para a progressão de 

regime do fechado para o semiaberto na data de 13/11/2018, oficie-se à 

Unidade Penitenciária para que o mesmo seja, com urgência, submetido 

aos exames legais.

Lado outro, dê-se vista dos autos às partes, a fim de que manifestem 

acerca do aludido cálculo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 546148 Nr: 37301-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 EXECUTIVO DE PENA – AGRAVO EM EXECUÇÃO

 CÓDIGO Nº 546148

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público Estadual, e tendo como recorrido MARCEL DAHROUGE.

O recurso foi interposto em face da r. decisão de fls. 497/498 dos autos 

de Executivo de Pena COD. 314592, proferida em 20.08.2018, que, em 

dissonância com a manifestação ministerial de fls. 481/493, concedeu a 

remição da pena com base nos atestados de trabalho acostados às fls. 

489 e 490, sem a juntada das folhas de frequência no feito.

As razões do recurso foram juntadas às fls. 03/15.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme Certidão de fls. 

17.

É o breve relato.

Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, nos seus efeitos legais e com 

fundamento no art. 197 da LEP.

PROMOVA a Gestora Judicial o traslado das peças indicadas às fls. 02, e 

CERTIFIQUE nos autos do Executivo de Pena quanto a interposição e 

recebimento do Recurso de Agravo em Execução.

Após, INTIME-SE a defesa do recorrido para apresentação das 

contrarrazões do recurso no prazo legal.

Com as contrarrazões, RETORNEM-ME os autos conclusos para decisão 

de manutenção ou reforma do decisum.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 7048-62.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAUJO BORGES - OAB:4083

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Douglas Luiz Soares de Sant’Ana, na 

qual cumpre a pena unificada de 13 anos, 08 meses e 20 dias de 

reclusão.

2. O penitente encontra-se preso desde o dia 28.11.2016.

3. No cálculo de pena de fl. 555 consta que o recuperando cumpriu o 

requisito objetivo no dia 06.12.2018.

4. O estudo social e o parecer psicológico em nada desabonaram o 

penitente, tampouco apresentaram óbice à sua progressão a regime 

menos gravoso.

5. A defesa requer seja a audiência admonitória adiantada.

6. Ausente parecer ministerial quanto a progressão de regime. O Ministério 

Público não se opôs ao adiantamento da audiência.

7. É o relato. Decido.

8. Não obstante estar pendente parecer ministerial quanto a progressão 

de regime, observo que o requisito objetivo encontra-se preenchido e o 

parecer psicossocial em nada desabonou o penitente, de maneira que o 

requisito subjetivo está, aparentemente, preenchido.

9. Assim, não me parece razoável impor ao penitente o alongamento de 

sua permanência em cárcere, já que diante da proximidade do recesso 

forense, claramente não há tempo hábil para a concessão de vista ao 

parquet para, após, analisar a progressão de regime e, então, se aferir a 

possibilidade de adiantar a audiência admonitória.

10. Desta feita, adianto a audiência admonitória para o dia 19.12.2018, às 

14h.

11. Consigno que na ocasião da solenidade será analisada a progressão 

de regime do penitente, a qual será devidamente precedida do necessário 

parecer ministerial.

12. Requisite-se o penitente.

13. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

14. Oficie-se a unidade prisional solicitando que na ocasião da escolta 

seja o recuperando apresentado junto a atestado de comportamento 

atualizado, bem como checagem quanto a eventuais mandados de prisão 

pendente de cumprimento.

15. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535586 Nr: 27238-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMIR ROSA 

GOMES, para devolução dos autos nº 27238-55.2018.811.0042, Protocolo 

535586, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540536 Nr: 31995-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO CESAR 

CARVALHO FRUTUOSO, para devolução dos autos nº 

31995-92.2018.811.0042, Protocolo 540536, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 Cód. 522646

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que os acusados foram devidamente 

citados às fls. 162/165 e apresentaram Resposta à Acusação às fls. 

198/199 e 220/221, contudo esta não contém preliminares (alegações de 

vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04.02.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 464773 Nr: 4658-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DE DEUS - OAB:, 

ROGER GONÇALVES SILVA - OAB:23148/0

 PROCESSO Nº 4658-65.2017.811.0042 Cód. 464773

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

Vistos etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 09.04.2020 às 

16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 A defesa de LUIZ FERNANDO manifestou-se pela desnecessidade de 

realização de novo ato para oitiva da testemunha Bruna da Silva.Às fls. 

619/643 foi juntado os documentos requeridos pela referida defesa, diante 

disso, intime-se novamente a defesa do acusado LUIZ FERNANDO para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, na fase do art. 402, do CPP, 

se há ainda alguma diligência a ser requerida neste momento 

processual.Não havendo manifestação no prazo estipulado, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para apresentação de Memoriais 

E s c r i t o s . C a s o  c o n t r á r i o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  r e t o r n e m - m e 

conclusos.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá - MT, 10 de dezembro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462958 Nr: 2821-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVID MESQUITA HENRIQUES, Cpf: 

33045773869, Rg: 357716814, Filiação: Marisa Mesquita e Geraldo 

Teodoro Henriques, data de nascimento: 23/07/1979, brasileiro(a), natural 

de Vila Velha-ES, casado(a), comerciante, Telefone 9902-0066. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 19 de janeiro de 2017, no estabelecimento 

comercial denominado "Davi Veículos", situado na Avenida Beira Rio, 

Bairro Porto, nesta Capital, o denunciado Deivid, adquiriue/ou recebeu e 
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expôs a venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, 

01 (uma) caminhonete LAND ROVER/DISCOVERY 4, ano 2009/2018, 

avaliada em R$ 132.502,00 (Cento e Trinta e dois mil, quinhentos e dois 

reais), pertecentes a vítima Aldir Pergher.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 2821-72.2017.811.0042 (Código: 

462958)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: DEIVID MESQUITA 

HENRIQUESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

DEIVID MESQUITA HENRIQUES não foi citado pessoalmente (fls. 116/117). 

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 124 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543254 Nr: 34593-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA CONCEIÇÃO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA DA CONCEIÇÃO E SILVA, Cpf: 

03674914190, Rg: 1612451-0, Filiação: Ademir Jesus da Silva e Dilma 

Maria da Conceição da Silva, data de nascimento: 25/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desocupada, Telefone 65 - 

9 9265-2197. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 21 de setembro de 2018, no estabelecimento 

comercial "Bar São Sebastião", situado na Rua B, Bairro Parque Cuiabá, 

nesta Capital, a denunciada Fabiana, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho 

celular da marca Samsung, indiretamente avaliado em R$ 700,00 

(setecentos reais), pertecentes à vítima Norma Aparecida de Jesus 

Oliveira.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 34593-19.2018.811.0042 (Código: 

543254)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ: FABIANA DA 

CONCEIÇÃO E SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a 

acusada FABIANA DA CONCEIÇÃO E SILVA não foi citada pessoalmente 

(fls. 82/83). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 89 e determino 

que a acusada seja citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal da acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo a implicada, certifique-se e abram-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 4572-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER SOARES DA SILVA, ANDERSON 

PEREIRA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 PROCESSO CRIME Nº 4572-65.2015.811.0042 (Código: 400366)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): JENNIFER SOARES DA SILVA

 ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada nestes autos para o dia 

28.03.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato.

 Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 4572-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER SOARES DA SILVA, ANDERSON 

PEREIRA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Cód.: 400366

Vistos em correição;

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05.11.2018, às 

16h30min.

 Intimem-se às testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas 

defesas, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, bem como seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Por fim, cumpra-se a determinação contida na CNGC, no que concerne ao 

seu Capítulo II, Seção 3, art. 338, que dispõe:

 “Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário 

examinará o processo a fim de verificar se todas as providências para a 

sua realização foram tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, 

deverá ser suprida a falha, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o 

caso. Esta diligência será certificada nos autos”.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 4572-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER SOARES DA SILVA, ANDERSON 

PEREIRA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Diante do exposto, REVOGO a decisão anterior que decretou a prisão do 

acusado, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para 

tanto. Sendo assim, RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido 

anteriormente em seu desfavor, caso este não tenha sido 

cumprido.Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa do mandado expedido 

em desfavor do acusado ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA no 

Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ e no Sistema 

Apolo.Após, encaminhe os autos à Defensoria Pública para que no prazo 

legal apresente resposta à acusação do acusado.Por fim, retornem-me 

conclusos para designação de audiência.Às providências.Cuiabá - MT, 12 

de julho de 2017.LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 4572-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER SOARES DA SILVA, ANDERSON 

PEREIRA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA, o que 

faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. Após, 

retornem-me conclusos para designação de audiência da acusada 

JENNIFER.Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2017.LIDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 4572-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER SOARES DA SILVA, ANDERSON 

PEREIRA DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 PROCESSO-CRIME Nº 4572-65.2015.811.0042 (Código: 400366)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉUS JENNIFER SOARES DA SILVA E ANDERSON PEREIRA DUTRA DA 

SILVA

 Vistos.

Cite-se o réu ANDERSON por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Após, retornem-me conclusos para designação de audiência da ré 

JENNIFER.

Cuiabá - MT, 14 de março de 2017.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 432014 Nr: 7887-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21131/MT

 Processo Crime nº 7887-67.2016.811.0042.

Vistos, etc...

Vistas às partes para manifestarem na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal.

Em nada sendo requerido, vistas ao Ministério Público e após a defesa 

para apresentação dos memoriais finais no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351178 Nr: 14179-73.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEANDRO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO LEANDRO TICIANELI, Cpf: 

84971347100, Rg: 10296832, Filiação: Hercilia Boti e João Nilton Ticianeli, 

data de nascimento: 21/12/1978, brasileiro(a), natural de Alta Paraguai-MT, 

casado(a), enfermeiro, Telefone 99681-3441. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, 

para o fim de CONDENAR o réu MÁRCIO LEANDRO TICIANELI às penas 

previstas no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal,Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal. (...) Por fim, encontro a pena definitiva em 02 (dois) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa .O réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena em regime ABERTO, conforme dispõe o art. 33, § 

2°, “c”, do Código Penal Brasileiro.

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, Wanderley Junior 

Falcão da Silva, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477562 Nr: 17389-93.2017.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, PATRICIA GABRYELLE 

ALVES - OAB:20878/0, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, 

Cpf: 49514350200, Rg: 1498141-6, Filiação: Amado Ponciano e Josefa 

Aliendre, data de nascimento: 05/03/1977, brasileiro(a), convivente, 

técnico em informática, Telefone 9308-7504. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que 

indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da Inicial: " (...) O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, no 

exercício de suas funções institucionais, por meio de seu representante 

infra-assinado, apresenta em separado, denúncia em face de YULLE 

CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR DA CRUZ E SILVA, MÁRIO CÉSAR 

ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE, CARLOS ALBERTO 

PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA e RONALDO NERES DA SILVA 

(...)".

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Despacho/Decisão: Diante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela 

defesa, MANTENDO a segregação cautelar do acusado RONALDO NERES 

DA SILVA.No mais, intimo as defesas dos réus para apresentarem suas 

alegações finais no prazo legal.Após, venham-me os autos conclusos 

para sentença. Às providências. Expediente necessário . 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489632 Nr: 29096-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, Jocilene da silva rodrigues neves - OAB:23243/0, VERA 

LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 Desse modo e em dissonância com o parecer Ministerial, DEFIRO o pedido 

da defesa para REVOGAR a medida de monitoramento eletrônico aplicada 

ao acusado MARCELO HENRIQUE DA SILVA, ficando mantidas as outras 

medidas cautelares que lhe foram impostas.Via de consequência, 

DETERMINO que se intime o acusado para que compareça à Central de 

Monitoramento Eletrônico, a fim de que remova a tornozeleira eletrônica e 

devolva os equipamentos, devendo a Secretaria oficiar referida central 

sobre a presente decisão.No mais, aguardem-se os autos em cartório até 

a realização da audiência designada à fl. 126.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478685 Nr: 18496-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITTOR CAMPOS, JEFERT ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Poquiviqui de Oliveira - 

OAB:16601, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, RAFAEL 

GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22973/O

 Vistos etc.

Frente ao motivo do cancelamento do Alvará n° 455033-1/2018 (fl. 444), 

DECRETO o perdimento do valor restante do depósito encartado à fl. 44, o 

qual pertente ao réu Jefert (R$ 1,00), em favor da União.

 Expeça-se o competente alvará de liberação.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Procedam-se as devidas intimações e requisições. Notifique-se o 

Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 5 dias, indicar 

endereço atualizado da testemunha Dirce Barbieri.

 Após, conclusos.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405070 Nr: 9593-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BARBOZA DA SILVA NETO, 

FERNANDO ASSIS DE PINHO, WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 “Vistos, etc.
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 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca 

das testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 02 de maio de 2019, às 14h00 para as 

oitivas das testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos 

acusados.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550928 Nr: 41806-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, DEIVID 

HENRIQUE RODRIGUES KIHARA, JHONATAN RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbieri Carneiro - 

OAB:13705/MT, RAMÃO WILSON JUNIOR - OAB:11702

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 07/02/2019, às 15:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 2827-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASDS, NDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado NILSO 

DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código 

Penal, com as disposições da Lei 8.072/1990, a fim de que seja submetido 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.Atento ao disposto na primeira parte do § 

3º do artigo 413 do Código de Processo Penal, considerando que 

anteriormente a revelia do pronunciado foi decretada erroneamente nos 

autos, verifico não restar presente motivação para a decretação da prisão 

preventiva, vez que respondeu ao processo em liberdade, além do que, 

compareceu aos atos processuais para os quais foi intimado e escoltado 

e, no momento, não existem indícios de que apresente risco à ordem 

pública ou que se furtará à aplicação da lei penal.Preclusa a presente 

decisão, encaminhe-se os autos ao Presidente do Tribunal do Júri dessa 

Comarca (Primeira Vara Criminal), nos termos do artigo 421 do Código de 

Processo Penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486682 Nr: 26295-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando: Réu(s): Gabriel de Figueiredo Filho, Cpf: 39362590115, Rg: 

5260949 SSP MT Filiação: Gabriel de Figueiredo e Dirce Camargo de 

Figueiredo, data de nascimento: 07/05/1966, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), guarda, Endereço: Rua Mistral, Cs 02, Bairro: 

Aclimação, Cidade: Cuiabá-MT,

Finalidade:Proceder a CITAÇÃO do réu: GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO, 

acima qualificado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda por 

escrito e por meio de advogado, a acusação feita pelo Ministério Público, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares exceções, juntar 

documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão (artigos 396 e 396-a do CPP).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Considerando o teor das certidões de fls. 60, 

76, 78 e 83, bem como a manifestação do Parquet à fls. 84/86, por ora, 

DETERMINO a citação do denunciado Gabriel de Figueiredo Filho via edital, 

com fulcro no artigo 361 do CPP, para responder a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do CPP.

Decorrido o referido prazo, sem o comparecimento, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos para análise da petição de fls. 84/86.

Sem prejuízo, oficie-se à SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o referido réu encontra-se segregado em alguma unidade 

prisional do estado.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542517 Nr: 33907-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18538/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado EDINEY 

DOMINGUES BARROS OAB/MT 14.282 da audiência designada para o dia 

16/01/2019 às 13h30min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 482421 Nr: 22212-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Homologação em Acordo de Colaboração 

Premiada->Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJN, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682, 

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21518/OAB MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com relação ao pedido de revogação da decisão de fls. 208/209, que 

concedeu autorização para PEDRO JAMIL NADAF viajar para Buenos 

Aires, vejo que perdeu objeto, uma vez que a viajem ocorreu entre o dia 

31/10/2018 a 03/11/2018, não havendo qualquer indicativo de que o 

acusado descumpriu medidas impostas ou tenha se furtado da aplicação 

da lei penal.

Com relação ao pedido para intimação do COLABORADOR Pedro Nadaf 

para apresentação das provas do cumprimento do acordo de delação 

premiada (fls. 213), defiro conforme solicitado nos itens 2.2 e 2.3 (fls. 
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213).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426373 Nr: 31087-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PRADO SILVEIRA, MANOEL 

MARQUES FONTES, JOÃO LUQUESI ALVES, ALEXANDRE DE SANDRO 

NERY FERREIRA, LEONICE BATISTA DE OLIVEIRA, ANA MARTINS DE 

ARAÚJO PONTELLI, ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS, MÁRIO 

MÁRCIO DA SILVA ALBUQUERQUE, ATAIL PEREIRA DOS REIS, WILLIAN 

CESAR DE MORAES, TALVANY NEIVERTH, FELIPE JOSÉ CASARIL, LAIS 

MARQUES DE ALMEIDA, JOSÉ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA 

HLENKA RUDY, TANIA MARA ARANTES DE FIGUEIRA, FRANK ANTONIO 

DA SILVA, ABEMAEL COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16068, ADRIANA ARAÚJO COSTA - OAB:14251, 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - OAB:5768, ANGELIZA 

NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS 

FAUST - OAB:13610, EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - 

OAB:22.557, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895, Gilberto da Silva 

Figueira - OAB:19195MT, GIULIANO BERTUCINI - OAB:5269/MT, 

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HUDSON 

FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - OAB:11370, JOSÉ ANTÔNIO DE 

CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5.622, JULIO CESAR MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, LUIZ CARLOS DE AZEVEDO - 

OAB:266614/SP, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, MARCOS 

DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA 

- OAB:18970, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12007, RICARDO CORREA 

MARQUES - OAB:10622/O, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169-MT, ROSSELLO 

FRANSOSI - OAB:6222/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimados os advogados de defesa, 

para apresentarem as alegações finais no presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 485690 Nr: 28580-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, 

WILLIAN DE JESUS MEDRADO, CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, 

MAGNO BATISTA TORRES, GERALDO SANCHES FILHO, PAULO 

ROBERTO FREITAS MARTINS, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, ELIAS 

CESAR ARRUDA NUNES, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, 

GILBERTO DA SILVA BRASIL, THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, JANE 

APARECIDA SENZIANI, MARCO ANTONIO DA ROCHA SILVA, 

WASHINGTON CALIXTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, 

OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7.035, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19159, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT, 

VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA - OAB:OAB/MS 17380

 VISTOS.

Considerando a informação nos autos de que há acusado que o acusado 

MAGNO BATISTA TORRES não foi citado (fls. 5097/5098-v), determino o 

CANCELAMENTO da audiência de instrução e julgamento e determino a 

sua imediata citação.

Sem prejuízo da determinação supra, oportunizo a vista ao Ministério 

Público acerca dos pedidos formulados no item "a", devendo os autos 

retornarem-me conclusos para análise dos pedidos formulados, bem como 

para designação de nova data para audiência.

Consigno, desde já, que por ocasião do encaminhamento dos autos à 

Defensoria Pública deverão ser remetidos TODOS os volumes e apensos, 

a fim de que garantir o direito à ampla defesa dos assistidos.

Às providências, COM URGÊNCIA.

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (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: 1021468-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): THOMAS 

UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA RÉU: ARTHUR MACHADO MASSETTI 

REPRESENTANTE: PATRICIA MACHADO MASSETTI VISTOS. Trata-se de 

Embargos de Declaração por THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA 

na presente “AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” em desfavor da sentença proferida no dia 12/09/2018 que 

homologou o acordo entabulado entre as partes. No dia 24/05/2018 (Id. 

13426374) ocorreu acordo em relação ao restante do objeto da presente 

demanda, solucionando todo o conflito apresentado na exordial, pois 

ocorreu a transação nos seguintes pontos: 1) a fixação de pensão 

alimentícia em benefício do menor a ser pago pelo genitor; 2) 

estabelecimento de guarda compartilhada e do direito de convivência do 

genitor em relação ao filho. Assim, considerando que as partes chegaram 

a um consenso amigável durante a audiência de conciliação em relação ao 

valor de pensão alimentícia, guarda compartilhada e direito de convivência 

do genitor com o menor Arthur Massetti de Arruda, o referido acordo foi 

homologado por este juízo no dia 12/09/2018. No entanto, no dia 

19/09/2018, THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA apresentou 

embargos de declaração alegando que a conciliação do dia 24/05/2018 foi 

infrutífera e não foi finalizada, além da ausência de interesse na 

homologação daquela proposta. Assim, requer a reforma da sentença 

para sanar a contradição/omissão apontadas, quais sejam: a não 

homologação do acordo ante a suspensão da audiência e posterior 

modificação de vontade da parte Embargante, além do erro material acerca 

da desistência do prazo recursal, tudo para que seja analisado o pedido 

de condenação por litigância de má-fé e também a apuração de indícios de 

alienação parental por parte da genitora do menor. Posteriormente, a parte 

requerida afirmou que não se opõe a continuidade da ação, tendo em vista 

a veemência do autor em informar que os termos do possível acordo 

construído na audiência de conciliação não expressam a sua vontade, 

motivo pelo qual não podem ser homologados por vício de vontade. EIS O 

RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. POSTERGO a análise 

dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para momento posterior a audiência de 
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conciliação. De outro lado, considerando que as matérias acordadas e 

homologadas (guarda, alimentos, etc.) podem ser revistas e modificadas a 

qualquer tempo, especialmente com fulcro no princípio do melhor interesse 

da criança, bem como em atendimento ao disposto no art. 3.º, §3.º do 

CPC/2015, que dispõe que a conciliação deve ser estimulada pelo juiz, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, e no 

inciso V do art. 139 do CPC, que estabelece que incumbe ao juiz, 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, DESIGNO Audiência de 

Conciliação para o dia 20/03/2019 às 14h30min a ser realizada por esta 

magistrada. INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência. 

INTIMEM-SE os patronos via DJE. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 10 de 

dezembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413425 Nr: 18319-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145, WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - OAB:17.308/E

 Vistos.

Da detida análise dos autos, verifico que, por um lapso, a decisão retro 

fora proferida equivocadamente.

Isto porque, o acórdão de fls. 262/270 reformou a sentença condenatória 

de fls. 199/204, absolvendo o réu do delito de ameaça, já que perante este 

Juízo o réu já havia sido absolvido da imputação do crime de lesão 

corporal (fls. 199/204).

Nessa ordem de ideias, considerando que não há que se falar em 

expedição de Guia de Execução Penal, REVOGO a decisão retro.

Após a ciência do Ministério Público, arquive-se o feito, com a adoção das 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 527766 Nr: 19668-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR AUGUSTO DE AQUINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15381

 REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o 

prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a decisão que 

recebeu a denúncia.Destarte, superadas a preliminar arguida, não 

havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 30/04/2019 às 15h30min.Intimem-se o 

acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa, via DJE.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 10 de 

dezembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524692 Nr: 16662-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDO, CAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUZINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Andrade Pinheiro de 

Souza - OAB:21.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolpho Xavier Florindo de 

Castro - OAB:161884 OAB/MT, SHIRLEY DIAS XAVIER - OAB:40750

 VISTOS

Citado para efetuar o pagamento do débito, o executado manifestou-se às 

fls. 18, informando o depósito judicial do valor devido (comprovante de fls. 

22) e requerendo a determinação “conforme prática judicial desta comarca 

que a requerente realize o levantamento dos valores arbitrados” e a 

extinção do feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

 Às fls. 23/24, a exequente requereu o levantamento do valor depositado 

em juízo, por meio de transferência para a sua conta poupança n.º 

00036684-0, agência: 2985, operação 013, Caixa Econômica Federal.

Em razão do requerimento do executado de determinação para que a 

exequente efetue o levantamento do valor depositado judicialmente, 

demonstrando de forma expressa sua concordância, EXPEÇA-SE, 

incontinenti, ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do valor depositado às fls. 22, 

em favor de Caroline de Oliveira, representante legal da exequente, 

devendo ser promovida a transferência via Alvará Judicial Eletrônico, para 

a Caixa Econômica Federal, Agência: 2985, Conta Poupança: 00036684-0, 

operação: 013 (informação de fls. 23/24).

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre o pedido de extinção do feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de presunção de quitação da dívida e 

extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 

924, III, do CPC.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322972 Nr: 2189-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9223, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/O, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNOR - OAB:8.578/MT

 VISTOS.

Em razão do acordo efetuado pelas partes em audiência de conciliação 

realizada no dia 06.12.2018, devidamente homologado por sentença 

(termo de fls. 404/405), defiro os pedidos efetuados nos itens 7 e 8 do 

referido acordo, para determinar a “expedição do respectivo formal de 

partilha do executado nos seguintes termos: “7.1) um imóvel (terreno) no 

condomínio residencial Belvedere, lote 20, quadra 19, em Cuiabá/MT, 

matrícula n. 84474, constante às fls. 57/62 destes autos, no valor de 

R$170.000,00 (cento e setenta mil reais). 7.2) terreno, lote 13, quadra D, 

no condomínio residencial Alphaville 2, constante às fls. 53/56 destes 

autos, matrícula 93796, fls. 061, 6º ofício, no valor de R$196.000,00 (cento 

e noventa e seis mil reais)” e a expedição do formal de partilha em favor 

da exequente: “8.1) um imóvel (terreno), lote 13, quadra 66, alameda Nova 

Guiné, no bairro Santa Rosa, matriculado sob o n. 77225 R-3, livro 2, junto 

ao cartório do 2º serviço notarial, no valor de R$ R$25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais)”.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 432014 Nr: 7887-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21131/MT
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 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

DESCLASSIFICAR a conduta anteriormente atribuída ao art. art. 16, §único, 

VI, da Lei 10.826/2003 e, CONDENAR o réu NATANAEL MAIKO 

BERNARDO DA SILVA, brasileiro, convivente, pintor, nascido em 

25/12/1996, natural de Cuiabá/MT, filho de José Joaquim de Souza e Maria 

Leda de Souza, portador do RG n. 2397854-6 SSP/MT e inscrito no CPF n. 

059.620.751-45, residente e domiciliado na Rua C, S/N, Bairro Jardim 

Mariana, nesta Capital, nas sanções do art. art. 16, §único, II, da Lei 

10.826/2003.....Fixo assim a PENA DEFINITIVA DE 03 (TRÊS) ANOS DE 

RECLUSÃO, uma vez que não há outras circunstâncias atenuantes, nem 

agravantes, nem há causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche 

os requisitos subjetivos e objetivos da norma supracitada. No que tange 

ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes do que 

dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal. Isento o 

réu do pagamento de custas processuais, por ser pobre, na forma da 

Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP e remeta-se à Vara de Execução Penal, escrevendo-se o 

nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o necessário.P.R.I.C.Cuiabá, 

22 de maio de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 432014 Nr: 7887-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21131/MT

 Ação Penal n.7887-67.2016.811.0042 (Cód.432014)

VISTOS.

Considerando o teor do acórdão de fls. 300/304, que anulou a sentença 

de fls. 152/161 e reconheceu a incompetência deste juízo, promova-se a 

redistribuição destes autos para uma das Varas Criminais competentes 

desta Comarca.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 487725 Nr: 27287-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 Ação Penal n. 27287-33.2017.811.0042 (Cód. 487725)

VISTOS.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

RICARDO GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhes a 

prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, 

perpetrado contra a vítima MARIA ISABEL RODRIGUES.

Aduz a Defesa, em sede de Resposta à Acusação, que o acusado agiu 

em legítima defesa, pelo que pleiteia a absolvição sumária do réu - fls. 

79/84, do que discordou o Ministério Público - fls. 91/92.

Com efeito, verifico que referida excludente de ilicitude não restou 

cabalmente comprovada nesta fase procedimental, sobretudo ao se 

considerar o aparente “excesso” do acusado ao repelir a pretensa injusta 

agressão, tanto que teria causado as lesões corporais conforme fls. 

85/89.

De qualquer sorte, entendo que referida questão se confunde com o 

mérito, de modo que POSTERGO a alegação da ocorrência da excludente 

de legítima defesa para o momento da prolação da sentença.

Destarte, superada a preliminar arguida, não havendo nos autos qualquer 

hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução U.N.A para o dia 15.03.2019, às 

14:30min.

INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas se arroladas, o acusado, bem como 

seu Advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 324103 Nr: 3415-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVAO, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Adriana Silva Fortaleza - 

OAB:12908, WLADIA BULHÕES PERRUATO GUIZARDI - OAB:14557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a certidão de fls. 85, informando o endereço onde o executado 

pode ser localizado ou requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução.

 Informado o endereço, expeça-se novo mandado de intimação do 

executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de atualização das 

prestações alimentícias devidas desconsiderando qualquer pagamento 

efetuado.

 Findo o prazo e não havendo manifestação, o que deve ser certificado, 

intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito e indicar bens do executado passíveis de 

penhora ou requerer o que entender de direito.

 Havendo manifestação do executado, renove-me à conclusão.

 Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 499234 Nr: 38360-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de restituição das chaves e documento (CRLV) do 

veículo CRV-LX, ano 2011/2011, placa NUB-1065, Cuiabá/MT, apreendidos 

em razão da prisão em flagrante do requerente Marcos Ferreira da Silva, 

efetuado em 19/10/2017.

Acontece que, em 14/12/2017, foi proferida decisão nos autos da Ação de 

Divórcio n.º 34488-76.2017.811.0042 (código: 495246), deferindo o pedido 

de imissão na posse do veículo do qual o requerente pretende a 

restituição das chaves e do documento, em favor de sua ex-esposa, 

estando ela no momento com a posse do bem, em razão do devido 

cumprimento do mandado de imissão de posse em 31/01/2018, perdendo o 

presente pedido a sua utilidade.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485 inciso VI do Código 

Processual Civil.

Não havendo recurso desta decisão, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento do feito.

Intimem-se e CUMPRA-SE.
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Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 495246 Nr: 34488-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS, RBCEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9.178-A, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11218-B, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT, LANDRI LOTUFO 

PULCHÉRIO - OAB:23542

 Vistos.[...]. É certa a necessidade de garantia do direito da criança de 

manutenção dos laços com seu genitor e demais parentes paternos, no 

entanto, deve-se considerar para o estabelecimento do direito de 

convivência, a tenra idade da criança, nascida em 05.07.2016, bem como, 

o fato de que, conforme alegações do próprio réu, há mais de um ano ele 

não possui contanto algum com o filho, diante disto, defiro parcialmente o 

pedido de fls. 695/696, para determinar que as VISITAS ocorram, a 

princípio, de forma ASSISTIDA, a fim de evitar danos emocionais a criança 

que teria que ser entregue para as visitas à pessoas das quais não se 

lembra mais. [...] o réu trouxe aos autos dos documentos de fls. 701/707, 

no entanto, verifica-se que os documentos juntados pelo réu se referem a 

Boletins de Ocorrência do furto noticiado, não havendo comprovação nos 

autos da restituição dos objetos recuperados em favor da autora, por tal 

motivo, indefiro, por ora, o pedido de réu e determino a intimação da autora 

para, querendo, se manifestar sobre o pedido de fls. 697/699, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de presunção de concordância.No mais, 

visando o regular andamento do feito, cumpra-se a decisão de fls. 

671/672, desentranhando os documentos juntados às fls. 554/580, e às 

fls. 636/661, com entrega à patrona da autora, mediante certidão, [...]. 

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem sobre a proposta de 

honorários advocatícios, apresentada pela empresa Real Brasil às fls. 

673/676, [...].Dê-se ciência a autora sobre a resposta apresentada pela 

Prefeitura Municipal de Cuiabá às fls. 688, negando a existência de 

contratos de prestação de serviços com a empresa do réu.[...].Intimem-se 

as partes para, querendo, se manifestarem, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, a começar pela autora, sobre o Relatório de Estudo 

Psicossocial de fls. 529/534 e Laudo de Avaliação de fls. 628/629, sob 

pena de presunção de concordância, certificando caso não haja 

manifestação. [...].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 540850 Nr: 32293-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 VISTOS.Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

(fls. 43/54), do acusado EVERTON BORGES MALHEIROS, no qual a 

defesa argumenta, em síntese, que ele estava sofrendo de depressão, 

sentindo muita falta da filha e por tal motivo, se descontrolou e acabou 

mantendo contato com a vítima, porém, desde a decretação da prisão 

preventiva nunca mais manteve contato com ela; que é réu primário, 

possui residência fixa e profissão, trabalhando atualmente como Uber, não 

estando presente nenhuma das circunstâncias do art. 312 do CPP a 

autorizar a manutenção da prisão. [...].No caso em tela, verifico que houve 

alteração fática, pois, se a vítima, principal destinatária das providências 

protetivas trazidas pelo advento da Lei 11.340/06, manifesta não 

necessitar da custódia cautelar, vez que o agressor não representa 

nenhum risco à sua incolumidade física, não há mais que se falar na 

existência dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de 

prisão preventiva, sobretudo o periculum libertatis.Desta feita, não 

vislumbrando mais presentes os requisitos e pressupostos para a 

manutenção da prisão preventiva do indiciado, REVOGO o DECRETO 

PREVENTIVO de fls. 29/32, DETERMINANDO a IMEDIATA expedição de 

CONTRAMANDADO DE PRISÃO de EVERTON BORGES 

MALHEIROS.INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o conteúdo da 

presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Após, não havendo mais 

providência alguma a adotar, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Às providências.Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 

11 de dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 

de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 452252 Nr: 29380-03.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete bagatelli gonçalves - 

OAB:

 VISTOS. Diante da ausência de novo acordo entre as partes, 

considera-se a presente audiência prejudicada. DECLARO prejudicado os 

pedido de fls. 412/416 e pedido de fls. 504/512 em relação à busca e 

apreensão da criança Rafael. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para 

a parte Requerida providenciar a regularização da sua representação 

processual. Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109609 Nr: 1669-86.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RVCDM, 

JGCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÍELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, nada sendo requerido, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113337 Nr: 4678-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AHCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, LDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4678-56.2018.811.0063, Protocolo 113337, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94573 Nr: 3079-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAS, CECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104965 Nr: 2186-28.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDA, VVRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARC, UR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320, Luiz Augusto Arruda Custodio OAB/MT-11997- - 

OAB:11997

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

1) Defiro o pedido de juntada da procuração entregue nesta audiência pela 

Advogada Dra. Edneia Silvana Gonçalves OAB/MT n° 12.320

2) Proceda-se o cadastro dos dados da referida procuração para futuras 

intimações.

3) Este Juízo dispensou a testemunha Edína Luiza de Almeida por estar 

satisfeito com a prova produzida pela parte autora.

4) Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas Lauro Júnior Pereira e Regiane Cristina Santiago Fortes, 

pedido este formulado pela Advogada da Requerida na presente 

audiência.

5) As fls. 40/42 este Juízo decretou liminarmente a suspensão do poder 

familiar da Requerida Dulce Aparecida Rosa Cortez, sendo que embora 

intimada a mesma não interpôs o recurso cabível, assim indefiro o pedido 

de regulamentação de visitas formulado pela advogada da mesma, posto 

que considera que se trata de pedido de reconsideração, o processo já 

teve a instrução concluída nesta data não sendo recomendável que haja 

mudança na situação que envolve os interesses da criança, se na 

sentença ficar decidido que a ação procede a genitora poderá ter poder 

familiar suspenso por um período não se justificando neste momento que a 

mesma tenha direito de visitas, em repisando é melhor para criança que 

seja tomada uma decisão definitiva. Pelo exposto indefiro o pedido de 

regulamentação de visitas.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Dê-se vistas a 

Defensoria Pública, logo em seguida à Advogada da Requerida, após o 

Advogado do Requerido.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95827 Nr: 2-36.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MRCdS, CAdS, YHCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, Rafael Jose de Almeida OAB-MT 12016 - OAB:12016, 

ROSIMERE LIMA FONSECA - OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito da Silva Brito - 

OAB:3822

 URGENTE

Vistos etc.,

 1) Cadastre-se a advogada da Requerida conforme substabelecimento de 

fls. 192;

2) Após, intime-se via Diário da Justiça para que apresente as alegações 

no prazo legal.

Citação

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

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 Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38180 Nr: 7060-81.2007.811.0071

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENOTTI REINERS GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA 

- OAB:9983, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - OAB:11755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

PEREIRA - OAB:36921, Selma Fernandes Cunha - OAB:15600 MT

 Procedo intimação das partes, acerca da decisão de fl.387 dos autos.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 5838 Nr: 163-05.2005.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Moreira Neves Vieira, Joze Fulviana Moreira 

Vieira, Jose Nascimento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porche Veiculos, Marcio Eduardo Coelho 

Gomnçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Vianna De Arruda - 

OAB:10841, José Nascimento de Carvalho - OAB:2320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES 

FILHO - OAB:16213/MT, MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI - 

OAB:112952/RS, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 1.De outro tanto, reconheço questão de ordem pública para afastar a 

constrição levada a efeito junto ao Banco Santander no valor de 

R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o qual deverá ser restituído ao 

devedor Márcio Eduardo Coelho Gonçalves (dados bancários à fl. 508 – 

Agência nº 0681, Conta Corrente nº 01015474-1 no Banco Santander, 

CPF: 841.756.051-34);2.Defiro o levantamento dos demais valores 

bloqueados em favor do credor, mediante a expedição de alvará (dados 

bancários à fl. 588 – Agência nº 2363-9, Conta Corrente nº 229191-6, no 

Banco do Brasil, de titularidade de Edinete Esmeralda Souza de Carvalho – 

CPF: 104.584.251-68);3.Expeça-se mandado de penhora a fim de 

formalizar a penhora sobre os veículos objeto de restrição via sistema 

Renajud (fls. 402/403);4.Determino a redução da multa astreintes, 

fazendo-o no limite da competência dos Juizados Especiais Cíveis 

R$38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais);5.Determino, por fim, 

a intimação do credor para que se manifeste nos autos, ofertando 

memória de cálculo atualizado no que toca ao dano moral, deduzindo os 

valores levantados às fls. 375/376, bem como os valores objeto de 

penhora via sistema Bacenjud de fls. 405/407 (R$12.301,83 e 

R$429,37).Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/95, art. 55).Preclusas 

as vias recursais, prossiga com a execução. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.João Alberto Menna Barreto 

DuarteJuiz de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114427 Nr: 1539-70.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:OAB/MT 19.699/O

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB/MT 19.699 (ADV. DO AUTOR DO FATO - TARCISIO FRANÇA), PARA 

JUNTAR O COMPROVANTE DE RESIDENCIAL DO AUTOR DO FATO, 

CONFORME MANIFESTAÇÃO DO MP (FOLHA 78) E DESPACHO DO JUIZ 

(FOLHA N. 79), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DESPACHO / DECISÃO: 

"VISTOS. Defiro a cota Ministerial de fls. 78, cumpra-se na forma 

requerida, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias. As providencias." É O 

QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121761 Nr: 2834-11.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jessica Marques Abade da Silva, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bachir Antoine Motran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Sérgio de Sousa 

Cordeiro - OAB:OAB/MT 18.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Vettori Santamaria 

Stabile - OAB:OAB/MT 14.877

 Vistos.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 21/02/2019 às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes, os advogados constituídos e as testemunhas 

arroladas.

Ciência ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130860 Nr: 4877-81.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rubens Pedro de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Porto Chavarelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Claudionei de França - 

OAB:OAB/MT 22.664/O, Marcelo de Siqueira Luz - OAB:OAB/MT 

18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB/MT 18.898/O E DR. MARCELO CLAUDINEI DE FRANÇA - OAB/MT 

22.664/O (AMBOS ADVOGADOS DO QUERELANTE - RUBENS PEDRO DE 

FRANÇA), PARA TOMAREM CIÊNCIA E SE MANIFESTAREM NO PRAZO 

LEGAL EM RELAÇÃO AO DESPACHO/DECISÃO DO MAGISTRO EM FOLHA 

N. 37. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Intime-se o querelante para 

regularizar sua representação, sob pena de perempção e extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos dos Art. 44 e 61, ambos 

do Código de Processo Penal c/c Art. 107, IV, do Código Penal. 

CUMPRA-SE.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121761 Nr: 2834-11.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jessica Marques Abade da Silva, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bachir Antoine Motran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Sérgio de Sousa 

Cordeiro - OAB:OAB/MT 18.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Vettori Santamaria 

Stabile - OAB:OAB/MT 14.877

 CERTIFICO que, remeti para a publicação o despacho de fls. 84 com a 

finalidade de inrimação dos advogados constituídos nestes autos para que 

tomem ciência da audiência que se realizará no dia 21.02.2018, às 14h.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37425 Nr: 3558-52.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Indútria e Beneficiamento de Madeiras 

Eireli Epp, J. L. de Lara Cunha Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Com a manifestação favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fls. 

148/148-v), DEFIRO o pedido formulado pelos autores do fato (fls. 

138/138-v) para expedição de carta precatória para a comarca de 

Tabaporã (MT), objetivando a realização de audiência preliminar, 

encaminhando cópia da proposta já formulada pelo Parquet (fls. 

148/148-v).

Intime-se a defesa dos autores do fato para acompanhar o seu 

cumprimento no juízo deprecado.

Ademais, defiro pedido do MP (fl. 148) e determino a exclusão do polo 

passivo deste procedimento de J. L. DE LARA CUNHA EPP, com as baixas 

de estilo e a inclusão de JEFERSON LUIZ DE LARA CUNHA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21565 Nr: 36-90.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santhex Santos Exportação de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10299

 Vistos.

Com a manifestação favorável do Ministério Público (fl. 193), DEFIRO o 

pedido formulado pelo autor do fato (fls. 172/172-v) para o fim de 

restabelecer o prazo para cumprimento integral do acordo celebrado em 

audiência realizada neste Juizado (fls. 95/97) até fevereiro de 2019.

Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1304-09.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Central Norte Eireli -ME, Rogerio 

Ferreira Lopes, Oseias Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808, Miguel Garcia Nogueira - OAB:MT 18790, PATRÍCIA 

RODRIGUES SOARES - OAB:23.146-O

 Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 21 DE MAIO 

2019, às 15h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da oferta de 

eventual proposta de transação penal, caso cabível.Proceda-se a devida 

citação e intimação dos denunciados, por seu representante legal, 

encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo constar que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado e com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 

9.099/95).Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar 

e certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não 

pretendem contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo 

Provimento n. 30/2008-CGJ).Caso os denunciados aleguem 

hipossuficiência, nomeio, desde já, o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade Cândido Rondon para patrocinar a defesa dos réus, devendo a 

secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para comparecer 

à audiência designada.Ademais, defiro pedido do MP (fl. 107) e determino 

a exclusão do polo passivo deste procedimento de ROGERIO FERREIRA 

LOPES, com as baixas de estilo, dada a sua manifesta impossibilidade 

técnica de detectar os elementos que induzem ao ilícito.Retifique-se a 

capa dos autos, retirando o nome de ROGERIO FERREIRA LOPES.Junte-se 

aos autos às certidões de praxe, bem como retifiquem-se os registros e a 

capa dos autos, conforme solicitação do Ministério Público.Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38475 Nr: 462-92.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Pereira Leite - ME, Americo Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 22 DE MAIO 

DE 2019, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da oferta de 

eventual proposta de transação penal, caso cabível.Proceda-se a devida 

citação e intimação do denunciado, por seu representante legal, 

encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo constar que deverá 

comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 

9.099/95).Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar 

e certificar se o acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe defensor, bem como as razões pelas quais não pretende 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, 

desde já, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon 

para patrocinar a defesa do réu, devendo a secretaria providenciar a 

intimação da defesa nomeada para comparecer à audiência 

designada.Ademais, defiro pedido do MP (fls. 89/89-v) e determino a 

exclusão do polo passivo deste procedimento de A. PEREIRA LEITE – ME, 

com as baixas de estilo, por não possuir personalidade jurídica e, 

consequentemente, não possuir legitimidade para figurar no polo 

passivo.Retifique-se a capa dos autos, retirando o nome de A. PEREIRA 

LEITE – ME.Junte-se aos autos às certidões de praxe, bem como 

retifiquem-se os registros e a capa dos autos, conforme solicitação do 

Ministério Público.Junte-se aos autos às certidões de praxe.Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39856 Nr: 1402-57.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD FOREST - IND., COM. E EXP. DE 

MADEIRAS EIRELI EPP, M. ANTONIO DE MATOS EIRELI - EPP, Marcos 

Antonio de Matos, Ronaldo Mariano de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193, Ricardo de Freitas - OAB:13.505

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra WORLD FOREST – IND. COM. E 

EXP. DE MADEIRA EIRELI –EPP, M. ANTONIO DE MATOS EIRELI – EPP, 

RONALDO MARIANO DE FARIAS e MARCOS ANTONIO DE MATOS, pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/1998. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 21 DE MAIO 

DE 2019, às 15h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do processo, 

conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da oferta de 

eventual proposta de transação penal, caso cabível.
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Proceda-se a devida citação e intimação dos denunciados, por seu 

representante legal, encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo 

constar que deverão comparecer à audiência acompanhados de 

advogado e com suas testemunhas ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, 

da Lei n. 9.099/95).

Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar e 

certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não pretendem 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon para 

patrocinar a defesa dos réus, devendo a secretaria providenciar a 

intimação da defesa nomeada para comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 455-03.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Eduardo Neves, Aquarius Ind. Com. e 

Export. De Madeiras Ltda, DEPOSITO E TRANSPORTADORA DE MADEIRAS 

QUADROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eugênio Barbosa de Queiroz 

- OAB:MT 12457

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de 

cumprimentointegral da composição civil e transação penal acordadas em 

audiência de transação penal.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BODANESI 50376683104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001368-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELICA BODANESI 

50376683104 REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. A 

Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002893-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA CURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000054-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DA ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028274-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DE SA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal, conforme decisão: "(...) na sequência intime-se o autor para 

impugnar no prazo de 15 dias.(...)". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502979-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501423-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY FERNANDA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001452-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEIK NABOR BARROS JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501835-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001619-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504489-18.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503657-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (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)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504279-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AURELIO BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (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/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000283-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS (EXEQUENTE)

DALILA DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505490-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501221-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CONSTANTINA DE ARRUDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:"(...) intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 

dias.Após, conclusos. Intime-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023547-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MASSON FURTADO (REQUERENTE)

GILMAR NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

ELIZEU VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (REQUERENTE)

FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE WILSON TAVARES (REQUERENTE)

JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 

FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS e OUTROS contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, qualificado nos autos. Os requerentes postularam 

pela desistência da ação (id. 15604115). É a síntese. Decido. É cediço que 

havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, 

a desistência da ação, para que produza os seus jurídicos efeitos e, em 

consequência, JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire 

do Amaral 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002711-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WANDERLEY PASTRO (REQUERENTE)

LEORI FLAVIO ZIEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Autos vindos da Vara Fazendária. Ratifico os 

atos decisórios proferidos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora foi intimada para proceder adequação do valor da causa e 

quedou-se inerte (certidão id 16646600 – pag. 9). Desatendido o comando 

judicial impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial e extinção 

do feito, sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Descumprida a determinação 

de emenda à inicial para esclarecimento do valor da causa e para indicar o 

depositário fiel, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo 

ser extinto sem resolução do mérito. 2. Não se mostra necessária a 

intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de 

descumprimento da determinação de emenda, visto que a hipótese de 

aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência 

(artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, 

do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 485, 

inciso I, do CPC, e, portanto, não viola o princípio da instrumentalidade das 

formas. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJDFT - Relator(a): ANA 

CANTARINO -Processo: 07044878920178070006 –8ª Turma Cível – 

julgamento 09/02/2018 – publicação 21/02/2018) Ante o exposto, indefiro a 

petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500585-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE LAURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500078-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MELO CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Segue o alvará retificado. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002768-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, qualificado nos autos. A requerente postulou pela desistência 

da ação (id. 16888248). É a síntese. Decido. Nos termos do art. 200, § 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a 

homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento dos 

requeridos, eis que não houve as suas citações. Inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que produza os 

seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO extinto o processo, 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002740-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002740-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL MARTINS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

para juntar aos autos orçamento particular completo para realizar a 

cirurgia na rede privada (incluindo honorários médicos, medicações, 

despesas hospitalares, materiais, OPME, equipamentos, exames e todas 

os demais despesas que possam ser cobradas relativas ao pedido), para 

fins de verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 12153/09. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000188-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 11 de dezembro de 2018

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000800-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000800-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIDIO ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

ELIDIO ALVES DA GUIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no 

período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 1.993,56 (Mil 

novecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do exposto, 

RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a 

análise dos pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O 

requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para a determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 886,06 (Oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao requerente ELIDIO ALVES DA GUIA o valor de R$ 886,06 

(Oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos), relativo ao desconto 

indevido de contribuição previdenciária no período de 2009 a 2014, a ser 

acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000835-58.2018.8.11.0001
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(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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000835-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADEVERCINO MOREIRA 

TEODORO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada ADEVERCINO MOREIRA TEODORO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à 

contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante 

atualizado de R$ 4.110,36 (quatro mil cento e dez reais e trinta e seis 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 

71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para a determinar: “a 

suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% 

devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva 

remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei 

Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares convocados para 

a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não 

se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a 

incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 

2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, 

não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata 

este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, 

por ocasião do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido 

segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS 

INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o 

autor, policial militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito 

da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação especial 

percebida por ter aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa 

Corpo Voluntário de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na 

origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a 

luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta 

Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais 

princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a convocação de servidores 

militares ao retorno à atividade tenha sofrido inúmeras alterações 

legislativas, contata-se que a função exercida pelo militar reformado que 

retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e precário. Tal 

precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a Administração 

Estadual não permite que sejam auferidas vantagens próprias do pessoal 

da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI exercem uma função, não 

ocupando cargo público, por isso, em contraprestação ao trabalho 

desempenhado, percebem uma gratificação especial. Dessa feita, 

incabível a incidência de contribuição previdenciária e à saúde sobre 

referida gratificação. Precedentes. CUSTAS PROCESSUAIS - No tangente 

as custas processuais, mister atentar que as pessoas jurídicas de direito 

público devem arcar com as custas processuais pela metade, na forma do 

artigo 11, alínea a , em sua redação original, mormente porque através das 

Argüições de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e nº 70038755864, 

julgadas procedentes, restou declarada a inconstitucionalidade do texto 

que havia alterado o artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as 

disposições da Lei nº 13.471/10 que isentavam as Pessoas Jurídicas de 

Direito Público do pagamento de custas processuais. Desse modo, tendo 

em vista que se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual os 

ônus da sucumbência são imputados somente no juízo "ad quem", mister a 

condenação do réu ao pagamento das custas processuais pela metade. À 

UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O 

VOGAL JOSÉ ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 2.228,73 (dois mil duzentos vinte e oito reais e setenta e três 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ADEVERCINO MOREIRA TEODORO o 

valor de R$ 2.228,73 (dois mil duzentos vinte e oito reais e setenta e três 

centavos), relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária 

no período de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000810-45.2018.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000810-45.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LADISLAU COELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada LADISLAU COELHO DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à 

contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante 

atualizado de R$ 1.645,77 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e sete centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 

71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para determinar: “a 

suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% 

devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva 

remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei 

Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares convocados para 

a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não 

se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a 

incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 

2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, 

não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata 

este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, 

por ocasião do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido 

segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS 

INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o 

autor, policial militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito 

da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação especial 

percebida por ter aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa 

Corpo Voluntário de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na 

origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a 

luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta 

Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais 

princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a convocação de servidores 

militares ao retorno à atividade tenha sofrido inúmeras alterações 

legislativas, contata-se que a função exercida pelo militar reformado que 

retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e precário. Tal 

precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a Administração 

Estadual não permite que sejam auferidas vantagens próprias do pessoal 

da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI exercem uma função, não 

ocupando cargo público, por isso, em contraprestação ao trabalho 

desempenhado, percebem uma gratificação especial. Dessa feita, 

incabível a incidência de contribuição previdenciária e à saúde sobre 

referida gratificação. Precedentes. CUSTAS PROCESSUAIS - No tangente 

as custas processuais, mister atentar que as pessoas jurídicas de direito 

público devem arcar com as custas processuais pela metade, na forma do 

artigo 11, alínea a , em sua redação original, mormente porque através das 

Argüições de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e nº 70038755864, 

julgadas procedentes, restou declarada a inconstitucionalidade do texto 

que havia alterado o artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as 

disposições da Lei nº 13.471/10 que isentavam as Pessoas Jurídicas de 

Direito Público do pagamento de custas processuais. Desse modo, tendo 

em vista que se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual os 

ônus da sucumbência são imputados somente no juízo "ad quem", mister a 

condenação do réu ao pagamento das custas processuais pela metade. À 

UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O 

VOGAL JOSÉ ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 656,35 (seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente LADISLAU COELHO DE OLIVEIRA o valor 

de R$ 656,35 (seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária 

no período de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000809-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000809-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ESMAEL RONDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

ESMAEL RONDON em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no 

período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 2.403,92 (dois mil 

quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, relativo a 

servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do exposto, 

RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a 

análise dos pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O 

requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 1.094,47 (um mil, noventa e quatro reais e quarenta e sete 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ESMAEL RONDON o valor de R$ 1.094,47 

(um mil, noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), relativos ao 

desconto indevido de contribuição previdenciária no período de 2009 a 

2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000808-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIFAS JOSE RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

ELIFAS JOSE RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no 

período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 1.489,93 (um mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do exposto, 

RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a 

análise dos pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O 

requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 573,64 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ELIFAS JOSE ROBEIRO o valor de R$ 

573,64 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000790-54.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIAS SERGIO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à 

contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante 

atualizado de R$ 1.364,33 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 

e três centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 13º 

salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 

71579/2014, concedida a liminar, foi confirmada para determinar: “a 

suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% 

devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva 

remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei 

Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares convocados para 

a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, de forma que não 

se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a 

incidência da contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 

2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, 

não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata 

este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, 

por ocasião do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido 

segue jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR 

INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS 

INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o 

autor, policial militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito 

da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação especial 

percebida por ter aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa 

Corpo Voluntário de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na 

origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a 

luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta 

Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais 

princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. 

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a convocação de servidores 

militares ao retorno à atividade tenha sofrido inúmeras alterações 

legislativas, contata-se que a função exercida pelo militar reformado que 

retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e precário. Tal 

precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a Administração 

Estadual não permite que sejam auferidas vantagens próprias do pessoal 

da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI exercem uma função, não 

ocupando cargo público, por isso, em contraprestação ao trabalho 

desempenhado, percebem uma gratificação especial. Dessa feita, 

incabível a incidência de contribuição previdenciária e à saúde sobre 

referida gratificação. Precedentes. CUSTAS PROCESSUAIS - No tangente 

as custas processuais, mister atentar que as pessoas jurídicas de direito 

público devem arcar com as custas processuais pela metade, na forma do 

artigo 11, alínea a , em sua redação original, mormente porque através das 

Argüições de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e nº 70038755864, 

julgadas procedentes, restou declarada a inconstitucionalidade do texto 

que havia alterado o artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as 

disposições da Lei nº 13.471/10 que isentavam as Pessoas Jurídicas de 

Direito Público do pagamento de custas processuais. Desse modo, tendo 

em vista que se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual os 

ônus da sucumbência são imputados somente no juízo "ad quem", mister a 

condenação do réu ao pagamento das custas processuais pela metade. À 

UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O 

VOGAL JOSÉ ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 472,30 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao requerente JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO o valor de R$ 

472,30 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), relativos ao 

desconto indevido de contribuição previdenciária no período de 2009 a 

2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000789-69.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

CARLOS ROBERTO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à contribuição 

previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de 

gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 

279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 

5.874,03 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de 

restituição de contribuição previdenciária que abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial e, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Considerando o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva nos 

moldes acima exposto, passo a análise dos pedidos deduzidos em juízo 

até dezembro de 2014. O requerente alega que está sofrendo o desconto 

de contribuição previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo 

de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação 

da reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. 

Informa que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a 

liminar, foi confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da 

contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º 

salário, referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos 

policiais militares da reserva remunerada convocados para o serviço 

ativo, nos termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos 

militares convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e 

precário, de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, 

sendo, portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal 

como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 3.288,10 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e dez 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente CARLOS ROBERTO DA SILVA o valor de 

R$ 3.288,10 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000787-02.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALVINO DE FRANCA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

ALVINO DE FRANCA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no 

período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 1.427,24 (mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do exposto, 

RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a 

análise dos pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O 

requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 527,71 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ALVINO DE FRANÇA o valor de R$ 

527,71 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), relativos 

ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período de 2009 a 

2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais. E, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz 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 Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001236-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RAMOS EVANGELISTA (REQUERENTE)

ADEMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001236-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMAR MOREIRA DE 

SOUZA, CESAR RAMOS EVANGELISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por 

ADEMAR MOREIRA DE SOUZA e CESAR RAMOS EVANGELISTA em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono 

de permanência referente ao período de 01 ano, 03 meses e 25 dias, no 

valor de R$ 15.706,70 (Quinze mil, setecentos e seis reais e setenta 

centavos); e 03 anos, 09 meses e 09 dias, no montante de R$ 34.485,70 

(Trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta 

centavos), respectivamente. Os requerentes alegam que são servidores 

públicos militares transferidos para a reserva remunerada da Polícia Militar, 

o primeiro no dia 08/02/2017 - ATO Nº 15.893/2017 (id. 13292771) e o 

segundo no dia 27/02/2018 - ATO Nº 23.560/2018 (id. 13292770), fazendo 

jus ao abono de permanência referente ao período que permaneceram em 

atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria 

voluntária. Citado, o requerido não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O requerente Ademar Moreira de 

Souza não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

explicação. Desse modo, acolho a justificativa juntada no id. 14475752, 

bem como deixo de renovar o ato, em razão do desinteresse do requerido 

que não compareceu à audiência anteriormente designada. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O abono 

de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, § 19 da 

Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 

nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer 

tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos 

seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham 

cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base 

nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este 

artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as 

exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 

vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de 

contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da 

Constituição Federal. (g.n.) Comprovado que os requerentes, mesmo 

cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceram na ativa, sendo o 

primeiro por mais 01 ano, 03 meses e 25 dias, e o segundo por mais 03 

anos, 09 meses e 09 dias, fazem jus ao abono de permanência previsto 

no art. 40, § 19 da Constituição Federal, referente aos citados períodos. 

Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de permanência, 

convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à 

concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para 

aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não 

sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente 

assegurado, exigindo prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, o 

direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser 

assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus 

requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício ao primeiro 

requerente deve retroagir 01 ano, 03 meses e 25 dias e do segundo do 

requerente 03 anos, 09 meses e 09 dias. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência ao requerente 

ADEMAR MOREIRA DE SOUZA o valor de R$ 15.082,44 (Quinze mil, oitenta 

e dois reais e quarenta e quatro centavos), e ao requerente CESAR 

RAMOS EVANGELISTA o valor de R$ 34.030,10 (Trinta e quatro mil, trinta 

reais e dez centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 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. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825450 Nr: 4790-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IZAURA VEHNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4790-79.2016.811.0003, 

Protocolo 825450, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 911552 Nr: 8589-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

MARIA LÚCIA DA SILVA SOUZA requer o registro tardio do óbito de seu 

genitor José Cerqueira de Souza, nascido no dia 21 de maio de 1940, na 

cidade de Itaberaba, no Estado da Bahia, falecido no dia 11 de janeiro de 

2006, sepultado no Cemitério Parque Jardim Santa Cruz, nesta Cidade de 

Rondonópolis.

Intime-se a parte autora para que apresente outra cópia ou o documento 

original de declaração de óbito, haja vista que o contido nos autos 

encontra-se ilegível, bem como, para que apresente certidões emitidas 

pelos Cartórios de Registro Civil da Comarca em que constate a condição 

do óbito não registrado.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 911442 Nr: 8542-88.2018.811.0003

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JANAINA APARECIDA ANTUNES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”Dessa forma, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a 

autora para que adéque seu pedido às disposições do artigo 80, item 3º 

da Lei Lei 6.015/73, comprovando nos autos ser legitimada à pretensão, 

mediante documento que comprove sua condição de parentesco com o 
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falecido e artigo 81, item 4º e 7º, dando conta se era casado, o nome do 

cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge 

pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos; se deixou 

filhos, nome e idade de cada um.Intime-se, ainda, para que apresente 

outra cópia ou o documento original de declaração de óbito, haja vista que 

o contido nos autos encontra-se ilegível, bem como, para que apresente 

certidões emitidas pelos Cartórios de Registro Civil da Comarca em que 

constate a condição do óbito não registrado.Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773235 Nr: 3665-13.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA, LUCIENE BISPO DE 

OLIVEIRA, LUCIMAR BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:OAB/MT 17.292

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

464,90 e Taxa Judiciária no valor R$ 510,30 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755752 Nr: 10721-34.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59084 Nr: 7346-21.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MEDEIROS NETO, MARIA MADALENA BORGES 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

695,38 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 160,84 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711815 Nr: 6842-87.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COEMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A (CREDICARD BANCO 

S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714683 Nr: 9912-15.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MONTALVÃO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442813 Nr: 11481-22.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO EUGENIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

349,40 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727093 Nr: 7985-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA DE JESUS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

349,05 e Taxa Judiciária no valor R$ 229,57 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812514 Nr: 312-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ROBERTO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 
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depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777414 Nr: 5233-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSON BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783779 Nr: 7649-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TADEU ZONZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425511 Nr: 7687-27.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO TOMAZONI, JAIR TOMAZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754828 Nr: 10226-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANO DIAS DO NASCIMENTO NETO, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 176,19 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 
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conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733716 Nr: 13659-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELEN RIBEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450407 Nr: 5587-31.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

353,86 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426180 Nr: 8341-14.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TARGINO GALHARDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717384 Nr: 12815-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME, VALDIR 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do exequente para no prazo legal 

manifestar-se nos autos quanto à exceção de pré-executividade de fls. 

95/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782014 Nr: 7005-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAMPOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA MADALENA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 79, no qual solicita 

dilação de prazo, impulsiono os autos para intimação do advogado da 

requerente para no prazo legal trazer aos autos endereço completo do 

requerido ou requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446273 Nr: 1455-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARAKA COSMÉTICOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727485 Nr: 8357-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, NNCF, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada do autor para ciência do 

petitório de fls. 169/170, bem como para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270397 Nr: 3504-28.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711851 Nr: 6882-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA PEREIRA SILVA, VALDEIR 

BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 Do advogado dos executados do termo de penhora lavrado às fls. 179.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000575-09.2017.8.11.0003

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:

DALMIR BERTHOLDO - ME (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 oficial justiça ID 16864345.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

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 devolução de correspondencia ID 13366167.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO WILLON DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (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: 1003623-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO WILLON DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (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: 1003167-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. S. P. (AUTOR(A))

L. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS OAB - 799.721.011-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LAERTE SOARES OAB - SP110794 (ADVOGADO(A))

 

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 contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006654-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERLETE ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

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, para impugnar as contestações ID 15703395 e 16728266.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA FERNANDES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE JESUS DUARTE (RÉU)

ZIRLENE APARECIDA VIANA ALVES DUARTE (RÉU)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO Nº. 

1005659-88.2017.8.11.0003 Requerente: MYLENA FERNANDES DA 

COSTA 1º Requerido: VICENTE DE JESUS DUARTE 2ª Requerida: ZIRLENE 

APARECIDA VIANA ALVES DUARTE Data e horário: Quinta-feira, 02 de 

agosto de 2018, 09h30min. PRESENTES Conciliadora: DANIELA 

ALEXANDRINA DAS NEVES OCORRÊNCIAS No dia 02 de agosto às 

09h30min, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, na sala de 

audiência da 2ª vara cível, tendo comparecido as partes acima citadas, foi 

declarada aberta a Audiência de Conciliação nos moldes da Resolução 

125 CNJ, que, tentada, restou PREJUDICADA, ante a ausência das partes. 

Daniela Alexandrina das Neves Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004132-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004132-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARTA CRISTINA BARBOSA RÉU: CARLOS ROSSETTI 

JUNIOR Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o requerente pleiteia 

a gratuidade da justiça. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese a parte requerente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pelos documentos apresentados que não é pessoa 

de parcos recursos, o que revela ter condições de arcar com as custas 

processuais, uma vez que o valor da causa não pode ser empecilho ao 

devido recolhimento. Desta forma, à míngua de elementos probatórios 

mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da parte 

requerente, não há como ser deferido o referido requerimento. Reputo 

ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte requerente, não bastando para tanto a alegação de 

que não tem condições econômicas para arcar com as custas 

processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

ante a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 29 de agosto de 2018. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010115-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERLI GERDA BORDIGNON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010115-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERLI GERDA BORDIGNON RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza 

juntada com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência 

financeira declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. Dessa forma, intime-se o patrono da 

parte requerente para comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 05 

(cinco) dias, ou recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, 

em consonância com o disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem como indicar sua 

profissão (artigo 319, inciso II, do CPC). Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 03 de Dezembro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012948-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FIGUEIRA DE SANTANA MOURA OAB - 621.287.601-00 

(REPRESENTANTE)

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012948-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIO CEZAR DE SOUZA REPRESENTANTE: VANIA 

FIGUEIRA DE SANTANA MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, ponderando a 

alegação de pobreza defiro os benefícios da justiça gratuita. JULIO CEZAR 

DE SOUZA, devidamente representado neste ato por sua procuradora 

(Procuração Pública em anexo) VÂNIA FIGUEIRA DE SANTANA MOURA, 

propôs a presente AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c.c COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese, sustenta que foi surpreendido com a emissão de duas faturas, 

uma no valor de R$1.684,91(um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e um centavos) e outra no valor R$4.014,36 (quatro mil e 

quatorze reais e trinta e seis centavos), referente à consumo não 

faturado nos meses 01/2016 à 11/2016 (TOI nº 510680) e 02/2017 à 

04/2018 (TOI nº 656138). Ao final, postula em sede de tutela de urgência 

que a parte ré/concessionária reestabeleça de imediato o fornecimento de 

energia junto à unidade consumidora n.º 6/977401-9, suspenda a 

cobrança das faturas no valor de R$1.684,91(um mil seiscentos e oitenta 

e quatro reais e noventa e um centavos) e R$4.014,36 (quatro mil e 
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quatorze reais e trinta e seis centavos), objeto de discussão nos presente 

autos, e, por fim, se abstenha de inscrever o nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no patamar de 

R$500,00 (quinhentos reais). É o relato. Decido. O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. A tutela de urgência será concedida 

quando demonstrado os requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, quando tiver evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, in verbis: 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. Da análise dos autos observo trata-se de 

recuperação de consumo (dívida pretérita) decorrente de irregularidade no 

medidor no valor de R$1.684,91(um mil seiscentos e oitenta e quatro reais 

e noventa e um centavos) e outra no valor R$4.014,36 (quatro mil e 

quatorze reais e trinta e seis centavos), referente à consumo não 

faturado nos meses 01/2016 à 11/2016 (TOI nº 510680) e 02/2017 à 

04/2018 (TOI nº 656138), o que justifica a concessão de tutela de 

urgência exclusivamente para que restabeleça de imediato o fornecimento 

de energia junto à unidade consumidora n.º 6/977401-9, suspenda a 

cobrança das faturas no valor de R$1.684,91(um mil seiscentos e oitenta 

e quatro reais e noventa e um centavos) e R$4.014,36 (quatro mil e 

quatorze reais e trinta e seis centavos), objeto de discussão nos presente 

autos, e, por fim, se abstenha de inscrever o nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no patamar de 

R$500,00 (quinhentos reais). Nesse sentido, se firmou a jurisprudência 

quanto à inviabilidade do corte de energia em decorrência de dívida 

pretérita: in verbis: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR 

DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO 

IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de 

Energia S/A desprovido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL : AgRg no AREsp 239749 RS 2012/0213074-5. Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar a pare 

ré/concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em decorrência das faturas ora questionada nos presentes autos 

ou, caso já tenha realizado a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/977401-9, que o restabeleça no 

prazo de 24 (vinte e quarto) horas, e, por fim, se abstenha de inscrever o 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes com referência as 

faturas em discussão, sob pena de multa diária no valor de 500,00 

(quinhentos reais). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 21/02/2019, às 10:30 horas, nesta vara. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Rondonópolis, 04 de dezembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011286-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR ROBERTO ALMEIDA (EXECUTADO)

DEVANIR JOSE ALMEIDA (EXECUTADO)

MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011286-39.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: MULTITRUCK 

ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP, DEVAIR ROBERTO 

ALMEIDA, DEVANIR JOSE ALMEIDA Tendo em vista a certidão de ID 

16825277, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas processuais. RONDONÓPOLIS, 3 de dezembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002539-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002539-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO 

Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 13329478) 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pelas 

partes e honorário conforme pactuado. Transitado em Julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 

de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001255-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RENI SCHULZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001255-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RÉU: NELSON RENI 

SCHULZ Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 

12488964) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a 

estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Custas pelas partes e honorário conforme pactuado. 

Transitado em Julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001255-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RENI SCHULZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001255-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RÉU: NELSON RENI 

SCHULZ Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 

12488964) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a 
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estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Custas pelas partes e honorário conforme pactuado. 

Transitado em Julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001822-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DE AVILA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001822-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: FABIANO 

CARVALHO DE AVILA Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes (ID 14598852) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, 

referente a estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas pelas partes e honorário conforme pactuado. 

Transitado em Julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003054-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO DOS REIS MAIA (EXECUTADO)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003054-09.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, KARINE 

ALVES DA SILVA, MARCELO DOS REIS MAIA Vistos. HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes (ID 14245555) para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pelas partes e honorário 

conforme pactuado. Com o transito em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010266-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA RIBEIRO DE HOLANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010266-47.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SILVANIA RIBEIRO DE HOLANDA Vistos. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor 

de Silvania Ribeiro de Holanda, qualificados nos autos. Ao ID 12228590, a 

parte exequente requer a desistência da ação, assim, pugna pela extinção 

do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o artigo 485 do 

Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso VIII, a hipótese dos autos, in verbis, qual 

seja, homologar a desistência da ação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000762-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CARVALHO SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000762-17.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS RÉU: TEREZINHA CARVALHO SANTOS Vistos. CAIXA 

CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ajuizou ação 

monitória em desfavor de Terezinha Carvalho Santos, qualificados nos 

autos. Ao ID 12906085, a parte exequente requer a desistência da ação, 

tendo em vista que a parte requerida efetuou o pagamento das parcelas 

em atraso, assim, requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Com efeito, o artigo 485 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso VIII, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, homologar a desistência da ação. 

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003905-48.2016.8.11.0003

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:

JOSE PIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003905-48.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE PIANA Vistos. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 12221994) para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorário conforme pactuado. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 7 

de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002719-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILDA SANTOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002719-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CILDA SANTOS DE 

LIMA Vistos. BANCO ITAUCARD S/A, ajuizou ação de busca e apreensão 
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em desfavor de CILDA SANTOS DE LIMA, qualificados nos autos. Ao ID 

15030509 a parte autora requer a desistência do feito, assim, requer a 

extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o artigo 

485 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso VIII, a hipótese dos autos, in 

verbis, qual seja, homologar a desistência da ação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

485,VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de 

novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002438-97.2017.8.11.0003

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:

CLEBER LUIS MOREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002438-97.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CLEBER LUIS 

MOREIRA DE MORAES Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes (ID 13108029) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, 

referente a estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas pelas partes e honorário conforme pactuado. 

Transitado em Julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 8 de novembro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000464-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000464-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RÉU: 

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME Vistos. Terracota 

Arquitetura e Engenharia Ltda., ajuizou ação monitória em desfavor de 

Jorge Antonio da Costa Batista & Cia Ltda., qualificados nos autos. Ao ID 

11819251, a parte exequente requer a desistência da ação, assim, requer 

a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o artigo 

485 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da ação, 

contemplando, em seu inciso VIII, a hipótese dos autos, in verbis, qual 

seja, homologar a desistência da ação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003848-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LAIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO OAB - SP252140 (ADVOGADO(A))

 

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 a contestação id 15260863.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004330-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY MARIANO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

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 a contestação id 15260863.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005963-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISDAIANE NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR FERREIRA (REQUERIDO)

RJ MOTOS (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 a contestação ID 14334020

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004247-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCISCO MENDES (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 do oficial, ID 15201303.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004382-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA VETORASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. V. (REQUERIDO)

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA VETORASSO (REQUERIDO)

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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, comprovar a distribuição da carta precatória expedida ID 

13859778..

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728425 Nr: 9226-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 612/615, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814283 Nr: 977-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDELSON DOS SANTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 133/136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823768 Nr: 4230-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes, acerca da r. Sentença de fls. 69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438672 Nr: 7339-72.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA, IUNI 

EDUCACIONAL UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA (UESP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199, DENISE 

MADALENA DE ABREU SILVA - OAB:MT/12836

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 164/180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736516 Nr: 15849-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 143/146, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007611-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002070-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/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))

 

.Processo nº 1002070-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Tendo em 

vista que a contestação juntada no Num. 12871810, refere-se a outro feito 

que tramita perante a Comarca de Cuiabá/MT, determino o 

desentranhamento/exclusão da mencionada peça, com o fito de evitar o 

tumulto processual. 2.0 – A demandada arguiu como preliminar 

impugnação à concessão da Justiça Gratuita concedida nos autos, sob o 

argumento que não houve a comprovação da hipossuficiência. A 

ponderação da ré não merece prosperar, visto que a demandante na 

exordial qualificou-se como aposentada, juntado o extrato bancário em 

seu nome identificando o recebimento do crédito pelo INSS no valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que demonstra o 

preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da 

gratuidade da justiça, pelo que mantenho o benefício concedido nos autos 
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e rejeito a preliminar arguida. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova do dano e do nexo causal. Não havendo elementos suficientes para 

o julgamento do feito no estado em que se encontra, e ante o previsto no 

artigo 370 do CPC, determino a produção da prova testemunhal, bem como 

o depoimento pessoal da autora, na forma requerida pela ré (Num. 

14149030 - Pág. 2). Ainda, determino que a requerida traga documentos 

comprobatórios declinado a data em que houve a interrupção da energia 

elétrica e a data em que houve o seu devido reestabelecimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Designo audiência de instrução para o dia 18 março de 

2019 às 14h00. Intime a autora, pessoalmente, para que compareça ao ato 

para prestar depoimento pessoal, advertindo-a que o não comparecimento 

ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 

450, do CPC, vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não superior 

a 15 dias. Quando do depósito do rol deverá informar qual das 

testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 

de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002070-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

BEM COMO DAS TESTEMUNHAS A SEREM ARROLADAS, SE 

NECESSÁRIO INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RITTER (REQUERENTE)

IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

KHALED MERHI (REQUERIDO)

KHOLOUD EL JAWHARI MERHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1001421-60.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RITTER (REQUERENTE)

IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

KHALED MERHI (REQUERIDO)

KHOLOUD EL JAWHARI MERHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1001421-60.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 
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de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDINO JOAO GUBIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002425-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 16846005 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

5.556,88 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 16906398, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Deixo de apreciar o 

pedido de cumprimento de sentença, ante a satisfação do débito. 

Encaminhe o feito ao departamento competente para as providências 

cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006543-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1006543-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009566-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DOS SANTOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1009566-71.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 
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manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DE MORAIS (AUTOR(A))

CELIA MARIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

 

.Processo nº 1002783-97.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante a necessidade 

de esclarecer os fatos narrados nos autos, intime os autores para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntarem cópia do contrato de seguro, contendo 

as cláusulas que regem o pactuado, vez que somente foi apresentado ao 

juízo cópia da apólice com retificação das contas para desconto. Ainda, 

no mesmo prazo supra, deverá os demandantes trazer extrato 

comprobatório da existência de limite bancário da conta corrente nº 

62652-X, pois verifico que nas datas aprazadas para os débitos a conta 

se encontrava como saldo negativo; bem como para juntar documento 

emitido pelo Banco do Brasil (ag. 551-7, da conta nº 62652-X) declinando 

que havia autorização para o débito das parcelas do seguro. Após, 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 19 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004541-14.2016.8.11.0003

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:

PASCOAL MARINO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1004541-14.2016.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A Executado: Pascoal Marino 

Neto Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face PASCOAL 

MARINO NETO, também qualificado no processo. No curso do processo as 

partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 15985314). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que 

o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito ex vi do disposto no artigo 924, II, do 

CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Proceda a baixa das contrições impostas nos veículos placas QBB1115 e 

AZE2463, com a utilização do Sistema RenaJud. Com a desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004541-14.2016.8.11.0003

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:

PASCOAL MARINO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1004541-14.2016.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A Executado: Pascoal Marino 

Neto Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face PASCOAL 

MARINO NETO, também qualificado no processo. No curso do processo as 

partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 15985314). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que 

o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito ex vi do disposto no artigo 924, II, do 

CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Proceda a baixa das contrições impostas nos veículos placas QBB1115 e 

AZE2463, com a utilização do Sistema RenaJud. Com a desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008272-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DO 

PAGAMENTO EFETUADO PELA REQUERIDA ID. (..), NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430666 Nr: 12552-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSA DE MORAIS, LINDAURA 

ROSA DE SOUZA, ATAIDE ROSA DE MORAES, IRENI ROSA DE MORAES, 

LUZIA ALCANTARA, IVO ROSA DE MORAES, NIVERSINO ROSA DE 

MORAES, IRACI ROSA DE MORAES, LENI ROSA DE MORAES, IDENIR 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, para devolução dos autos nº 

12552-93.2009.811.0003, Protocolo 430666, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719797 Nr: 837-15.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR PINTO BARBOSA, FABIO LUCIANY MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 837-15.2013.811.0003, 

Protocolo 719797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447261 Nr: 2440-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - OAB:, 

GLEISE DIAS PEREIRA - OAB:, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR 

SPERANZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2440-94.2011.811.0003, Protocolo 447261, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793431 Nr: 11628-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE RAMOS - OAB:OAB/SP340927

 Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, em verba que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A 

sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

j u l g a d o  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de novembro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752534 Nr: 9055-95.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, LIONEL 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA DE SOUZA 

MACIEL - OAB:OAB/PR 52.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido formulado na inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do 

requerido, em verba que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (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 DESPACHO Processo: 1001437-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS I – Defiro o prazo de 05 (cinco) 

dias para apresentar novo endereço, sob pena de extinção do feito. II - 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001851-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001851-12.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDNALDO TAVARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Permaneçam os autos conclusos para deliberação. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007756-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO PAULO SCHLATTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA ROBLES SANTANA OAB - MS18214 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007756-27.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A REQUERIDO: RODOLFO 

PAULO SCHLATTER Vistos e examinados: I – Tendo em vista a ausência 

da parte que arrolou a testemunha, prejudicado o ato. II - Devolva-se a 

carta precatória a comarca de origem. III – Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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))
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Concedo o prazo de 

15(quinze) dias para a vinda dos documentos. Após, conclusos. Saem os 

presentes intimados Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009810-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009810-97.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL VIANA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Permaneçam os autos 

conclusos para deliberação. Saem os presentes intimados. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003920-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS I – Defiro o prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada do novo endereço, sob pena de extinção do feito. II – 

Com a juntada, proceda-se a inclusão no próximo mutirão. III – 

Transcorrido o prazo in albis, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004599-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BEZERRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004599-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WESLEY BEZERRA FREITAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Concedo a parte autora o prazo 

de 10 (dez) dias para juntada dos documentos. Após, conclusos. Saem os 

presentes intimados Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002325-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANE APARECIDA DA SILVA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS I – Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de 

documentos, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. II – 

Com a sua juntada, inclua-se o feito no próximo mutirão. III - Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001877-39.2018.8.11.0003

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:

HILARIO JOAO DALSASSO (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

MARIA CORDI KLAUS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação do 

executado, bem como para em igual prazo se manifestar sobre o auto de 

penhora e avaliação id. 16187719, de 26/10/2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-41.2018.8.11.0003

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:

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALVARO LUIS BONESSO FRUET (EXECUTADO)

BONIFACIO RIBEIRO ROCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006895-41.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: ABG COMERCIO DE 

SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, ALVARO LUIS BONESSO FRUET, 

BONIFACIO RIBEIRO ROCA Vistos e examinados. Intime-se o administrador 

judicial da requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre os pedidos formulados pelo exequente e pela executada, tendo em 

conta os aspectos processuais do processo de recuperação judicial da 

empresa. Após, tornem-me imediatamente conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012919-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOREIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012919-85.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. EXECUTADO: RODOREIS 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012915-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012915-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA TEREZINHA DE MENEZES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Anteriormente à análise do pleito, intime-se a parte autora para que 

proceda à juntada de cópia legível dos documentos referente ao Id. 

16719014 a 16719015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após a exclusão pela secretaria, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1009419-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARAPLAST S.A (RÉU)

Credores (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARA CHAITZ SCHERKERKEWITZ OAB - SP63905 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT16049 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009419-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA RÉU: CREDORES, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ZARAPLAST S.A Ofício nº 129/2018-Gab. Rondonópolis/MT, 04 de 

Dezembro de 2018. INFORMAÇÕES, EXCELENTÍSSIMO MINISTRO LUIS 

FELIPE SALOMÃO, RELATOR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

162.487/MT (2018/0315616-4) onde é SUSCITANTE BIG BAG BRASIL 

EMBALAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SUSCITADOS 

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - MT e JUÍZO 

DA 84ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP, informo a Vossa 

Excelência que: Em 10/10/2018 a suscitante BIG BAG BRASIL 

EMBALAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ingressou com pedido 

de recuperação judicial perante este JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (Id. 15878711). Aos 18/10/2018 foi 

deferido o processamento da recuperação judicial, com determinação de 

suspensão de todas as ações e execuções interpostas contra a 

recuperanda, além da sua manutenção na posse dos bens essenciais ao 

desenvolvimento das atividades empresariais (Id. 16015330). Aos 

08/11/2018 a recuperanda apresentou petição requerendo que este Juízo 

reafirmasse que as demandas trabalhistas em trâmite contra a 

recuperanda, em fase de execução ou que tragam risco ao patrimônio 

desta, deverão ser suspensas nos termos do artigo 6º, § 4º, da LFR (Id. 

16416696). E, aos 23/11/2018, esse juízo da recuperação judicial assim 

deliberou: “Vistos e examinados. Cuida-se de petição da recuperanda 

onde sustenta que: “Recentemente, e para a surpresa da recuperanda, 

alguns Juízos da esfera Trabalhista, têm ordenado o prosseguimento de 

ações já em fase de execução de sentença, pois ignoram o disposto no 

§2º do art. 6º. Toma-se como exemplo o caso da execução trabalhista 

número 1002196- 90.2017.5.02.0084, da 84ª Vara do Trabalho de São 

Paulo, em que, mesmo a ora recuperanda tendo informado o deferimento 

do processamento desta, e pleiteado a suspensão daquele feito, 

indeferiu-se o pleito com base no artigo 6º, § 2º, da Lei de Quebras, o que 

nem de longe é cabível naquele procedimento, senão vejamos: (...) Tal 

situação se torna até mesmo perigosa à recuperanda, que como já 

noticiado na exordial, possui diversas execuções trabalhistas a seu 

desfavor, e sem sombra de dúvidas medidas expropriatórias, acaso 

concretizadas, poderão interfer negativamente na tentativa de 

efetivamente se reestruturar”. E requer que este Juízo esclareça que as 

demandas trabalhistas em trâmite contra a recuperanda, em fase de 

execução ou que tragam risco ao patrimônio desta, deverão ser 

suspensas nos termos do artigo 6º, § 4º, da LFR. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Pois bem. Verifica-se dos autos que, quando deferido 

o processamento da recuperação judicial da devedora, assim restou 

consignado na decisão judicial proferida aos 18/10/2018: “(...) C)- DA 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES. Ordeno a suspensão do curso da prescrição e 

de todas as ações ou execuções contra a empresa, inclusive aquelas dos 

credores particulares dos sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 

11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se 

processam. Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam 

quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, 

§2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de 

parcelamento tributário (art. 6º, §7º). Saliente-se que, nos termos do art. 

52, § 3º, cabe à devedora informar a suspensão aos juízos competentes, 

devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas 

comunicações (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de 

empresas e falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. 

ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 

163). Destaco que é obrigação do administrador judicial provocar o juízo 
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para a verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das 

ações que venham a ser propostas contra o grupo devedor (art. 6º, §6º). 

Do mesmo modo, as ações eventualmente propostas em face do grupo 

devedor deverão ser comunicadas ao juízo da recuperação judicial por ela 

própria, imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II). Acentuo que, nos 

termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da presente decisão, 

restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de 

pronunciamento judicial. Acolho o pedido formulado pela recuperanda no 

item Xd, determinando a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil 

para que obste qualquer solicitação de penhora nas suas contas 

bancárias, considerando-se a suspensão de todas as ações e execuções 

interpostas contra si, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. Assim, 

diante da notícia de que “alguns Juízos da esfera Trabalhista têm 

ordenado o prosseguimento de ações já em fase de execução de 

sentença”, imperioso esclarecer que a decisão que defere o 

processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus 

efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais 

contra o devedor. Trata-se de medida vinculada ao princípio da 

preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior 

tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando 

o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial. 

Desse modo, são realmente incompatíveis com a recuperação judicial os 

atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma 

simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas 

devedoras. E a jurisprudência do STJ se revela firme no sentido de que a 

competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no 

transcurso de processo de recuperação é do juízo em que se tramita o 

pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos propósitos do 

instituto e homenageando-se os princípios informadores da recuperação, 

bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 

31/05/2017). “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO 

APURADO. HABILITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE 

CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que 

tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do 

montante devido, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a 

correspondente habilitação, sob pena de violação dos princípios da 

indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando 

prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro (RJ)”. (CC n. 90.160/RJ, Relator o Ministro 

João Otávio de Noronha , DJe de 5/6/2009). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO 

MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - 

ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL 

AVALIAR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO 

FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se 

de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com 

o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos 

(art. 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato 

expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado 

trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo 

universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. 

Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 

juízo da recuperação judicial. (CC n. 129.720/SP, Relator para acórdão o 

Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/11/2015). Com efeito, nos termos do art. 

49 da Lei n. 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido , ainda que não vencidos". Ainda 

assim, afirmar que o crédito constituído após a data do pedido não se 

sujeita à recuperação judicial não é a mesma coisa que dizer que, 

necessariamente, deva ele ser pago em decorrência de atos constritivos 

emanados de Juízo alheio à recuperação judicial. Nesse sentido o Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino elucida que: “Uma coisa é assegurar que o 

crédito constituído posteriormente ao pleito de recuperação não sofra os 

seus efeitos. Coisa distinta é permitir que medidas impostas por diversos 

Juízos interfiram nos esforços empreendidos no âmbito da recuperação 

judicial com vias à retomada da saúde econômico-financeira da empresa 

deficitária. Veja-se que franquear o pagamento dos créditos posteriores 

ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Por 

essas razões, o melhor desfecho a ser dado para casos como o presente 

é assegurar a preferência do crédito nascido após o pedido de 

recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos 

ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos 

valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens 

de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez 

do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Destarte, o que está a se 

fazer é apenas viabilizar o controle do fluxo de caixa, providência que 

somente se viabilizará se houver a concentração dos atos de 

expropriação nas mãos de um único Juízo que, na espécie, deve ser o 

Juízo em que tramita a recuperação judicial, pois somente ele tem 

condições de deliberar acerca da imprescindibilidade deste ou daquele 

bem para o sucesso do plano de soerguimento da sociedade em crise, 

bem como sobre a efetiva existência de recursos para o pagamento do 

credor ou fornecedor posterior à recuperação judicial. Se os pormenores 

da realidade econômica da empresa que se pretende salvar são 

conhecidos somente do Juízo da recuperação judicial, a última palavra 

sobre a constrição de bens e valores deve ser dele, a fim de se permitir o 

pagamento dos credores preferenciais e não concursais e o cumprimento 

do plano de recuperação, com a consequente superação da situação de 

dificuldade da sociedade”. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 156.100 - GO 

(2017/0334376-7). Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda, na petição de Id. 16416696, para esclarecer que AS 

DEMANDAS TRABALHISTAS EM TRÂMITE CONTRA A RECUPERANDA, EM 

FASE DE EXECUÇÃO TAMBÉM DEVERÃO PERMANECER SUSPENSAS 

durante o prazo de blindagem. Intimem-se a todos desta decisão. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo”. (Id. 16641609). Sendo estas as informações 

que entendi pertinentes ao caso em tela, apresento a Vossa Excelência 

protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Renan Carlos Leão 

Pereira do Nascimento Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005713-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA JESSICA GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

IRACI GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005713-88.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ORLANDO NILSON TONIN EXECUTADO: JET MAX COMERCIO 

MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - ME, ANDREA JESSICA 

GOMES CORDEIRO, IRACI GOMES CORDEIRO Vistos e examinados. Defiro 

o pedido formulado pelo exequente, para que seja procedida nova 

tentativa de citação, por Oficial de Justiça, da Executada ANDREA 

JESSICA GOMES CORDEIRO, nos endereços que indicou. Postergo o 

pedido de determinação de citação da executada por hora certa, uma vez 

que o seu deferimento irá depender do teor da eventual certidão negativa 

do meirinho, nos termos da lei concernente. No que tange ao pedido de 

penhora dos imóveis indicados, verifico que já consta do despacho inicial 

a determinação para que “no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003268-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE APARECIDA BERGHAHN MAIDANA (EXECUTADO)

IVA GONZAGA FERNANDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação 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:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(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))

 

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, 

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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000721-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE (AUTOR(A))

PAULA TAVARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARCELO MOTA FRANCA (AUTOR(A))

FATIMA MARIA MOTA FRANCA (AUTOR(A))

DANIELA MOTA FRANCA BERRO (AUTOR(A))

GUSTAVO MOTA FRANCA (AUTOR(A))

EMERSON GLAUCIO BERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIA GAIVA FONTOURA (RÉU)

RAUL AMARAL CAMPOS (RÉU)

IONIQUELE DE SOUZA GUIRO (RÉU)

SIRLEI DE MORAIS ROCHA (RÉU)

SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN (RÉU)

D. N. A. CAMPOS & CIA LTDA - ME (RÉU)

DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA (RÉU)

DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS (RÉU)

TAYNA GAZOLA (RÉU)

PEDRO IVO DE FREITAS (RÉU)

LUCIMAR JUSTINO SODRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 
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ACERCA DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO DE PEDRO IVO, 

ERMÍNIA, SIRLEI.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372212 Nr: 668-72.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR NOBRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340065 Nr: 8300-23.2004.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO DAS NEVES, FRANCISVAL AUGUSTO 

MORAES, SONIA ALLERSDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, JULIO CESAR DE 

AVILA - OAB:DEFENSOR, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar o 

mandado de averbação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734016 Nr: 13886-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO TONIELLO, ANTONIO EDUARDO 

TONIELLO, WALDEMAR TONIELLO, RENATO TONIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV CEREALISTA LTDA, UPL DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR LUIS BISSON - 

OAB:OAB/SP90786, RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - 

OAB:OAB/SP282237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IGOR GIRALDI 

FARIA, para devolução dos autos nº 13886-26.2013.811.0003, Protocolo 

734016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781079 Nr: 6607-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS DE CARVALHO, JOSE ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar o mandado de 

cancelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745561 Nr: 5300-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESONIAS MACEDO DE ASSUNÇÃO, CHEILA 

MARCIA DA SILVA ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AGUIAR DA COSTA - 

OAB:OAB/ SP 333.362, JOSE LUIZ PUCCIARELLI BALAN - OAB:OAB/ 

SP 318.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774317 Nr: 4027-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar, preparar e 

instruir a Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722626 Nr: 3635-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GAROFALO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir, preparar e 

retirar as Cartas Precatórias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707299 Nr: 2068-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, HEDERSON 

ANTONIO GIRALDES PORTELA, HEMILLY GIRALDES PORTELA, NIVANDA 

GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, OAB-MT 10.081, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 05/11/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813894 Nr: 846-69.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, PAULO RENATO R. CARVALHO - OAB:MT/10170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740, RICARDO LEAL DE MORAES - OAB:56486

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB/MT 22818/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 07/12/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805466 Nr: 16471-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS REIS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK, OAB-MT 11.551, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 30/10/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820154 Nr: 3013-59.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGUE CERTO SERVIÇOS 

TELECOMUNICAÇOES LTDA -EPP, TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, Luis Carlos Laurenço - OAB:16780 OAB/BA, RUBENS 

GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP119859, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA 

- OAB:10.445/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JUNIO LIMA MOTTER, OAB-MT 25.515/O, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 04/12/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800272 Nr: 14514-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGUE CERTO SERVIÇOS 

TELECOMUNICAÇOES LTDA -EPP, TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JUNIO LIMA MOTTER, OAB-MT 25.515/O, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 04/12/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733803 Nr: 13719-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO LIMA, MARIA CORDEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO, DJANIRA 

ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK, OAB-MT 11.551, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 09/11/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780930 Nr: 6568-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MIRCE DE OLIVEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, que prosseguirá na forma do 

artigo 824 e seguintes do CPC (execução por quantia certa).

Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).

 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738474 Nr: 1009-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZETE RAMOS DE SOUZA, ADOLFO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 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:“ 

Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido 

manifestação, tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 

357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 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 auto 

composição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 

139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901233 Nr: 5658-86.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA PEDRINA DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773196 Nr: 3652-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARAL JUNIOR CORRETOR DE SEGUROS LTDA ME, 

MARIA VALNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

ME, Danyely Batista da Silva , Sul América Cia de Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161403 SP, TAISE CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - 

OAB:MT/13.232

 Vistos e examinados.Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. 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. 28/06/2013)”. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 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 auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804017 Nr: 15912-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SCHIAVON JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e Examinados.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados, formulado às 

fls. 126.

Expeça-se alvará.

Após, concluso para apreciar os demais requerimentos de fls.125/126.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443970 Nr: 12639-15.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Cumpra-se a primeira parte da decisão de fls. 92.

Após, intime-se o exequente para que no prazo legal, manifeste-se acerca 

do prosseguimento do feito.

 Cumpra-se ,expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419380 Nr: 1714-91.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMRDC, NILDA PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - 

OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:MT/9246

 Vistos e examinados.

Considerando a maioridade civil do autor Kevin Márcio Rodrigues de 

Carvalho (fls. 190), expeça-se alvará para liberação do valor depositado 

nos autos em seu favor, observando os dados bancários de fls. 196.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714944 Nr: 10194-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de levantamento formulado às fls.364.

Expeça-se o alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818982 Nr: 2558-94.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, NELSON SILVEIRA 

CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GOMES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 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. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 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 auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414420 Nr: 10038-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIZ & FUSTAINE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Vistos e examinados.

I – Do polo ativo

Primeiramente, proceda-se a retificação do nome da parte exequente na 

capa dos autos e Sistema Apolo.

II – Do Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

III – Do serasa

Defiro o pleito para inserção do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV – Da execução

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 381822 Nr: 10044-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA SERAPHIN DO AMARAL, MARILDA 

ANDRADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL EDITORA LTDA, EVILAZIO ALVES, SPA 

DAY USE, CAMILA CERVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809, LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA - OAB:7.997 B

 Vistos e examinados.

I – Do polo passivo

Proceda-se a exclusão de SPA DAY USE e Camila Cervantes do polo 

passivo (fls. 123 e 336).

II – Do Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

Restando frutífera, a resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807992 Nr: 17331-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZALDINA ROSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora requereu a desistência da ação (fls. 36).

Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, nos termos do art. 90 

do Código de Processo Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 
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for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC.

 Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006373-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA VIEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ (AUTOR(A))

VERA ANITA BECKMANN (AUTOR(A))

VERONICE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ODARCINA CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

HELIO BARBOZA DA COSTA (AUTOR(A))

JESUINO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUZINETE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILMA DA GLORIA VILELA FALQUETTI (AUTOR(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS (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)

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 1006373-14.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VERONICE 

ALVES DOS SANTOS, FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA, OSVALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS, LEDA REGINA 

VIEIRA, VERA ANITA BECKMANN, SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ, 

ODARCINA CHAVES DA SILVA, HELIO BARBOZA DA COSTA, MARIA 

LUZINETE DA SILVA COSTA, JESUINO FERREIRA DE SOUZA, APARECIDA 

FERREIRA DE SOUZA, SILMA DA GLORIA VILELA FALQUETTI Advogado 

do(a) AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 Advogado do(a) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - RS73825 RÉU: BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Advogado do(a) RÉU: DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O Advogado do(a) RÉU: 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002680-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002680-56.2017.8.11.0003 AUTOR(A): SEBASTIAO DA 

SILVA MATTOS Advogado do(a) AUTOR(A): GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: MARISA LOJAS 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002405-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002405-10.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Intimada para se manifestar 

acerca da Impugnação de Crédito apresentada, a Administradora Judicial 

requereu que fosse “realizada nova intimação da devedora, a fim de que 

se manifeste acerca do presente, anteriormente à Administração Judicial, 

nos termos do art. 12 da LRJF, para o caso das Recuperandas 

apresentarem novos documentos e/ou informações, que ainda não sejam 

do conhecimento da Administração Judicial”. A recuperanda 

manifestou-se, carreando ao feito documentos que o Juízo não tem 

condições de afirmar se são, ou não, do conhecimento da Administradora 

Judicial. O Ministério Público, ao ter vista dos autos para lançar seu 

parecer, requereu que fosse procedida à prévia intimação da 

Administradora Judicial para se manifestar nos autos, e só então emitiria a 

sua manifestação. Isto posto, determino a intimação da Administradora 

Judicial para que, em 10 dias, ratifique a sua manifestação ou lance novo 

parecer ao feito, considerando o pedido que ela própria formulou. Na 

sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

lega, possa lançar o seu parecer aos autos. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013072-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARIA BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013072-21.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAQUIM VILELA DE MORAES REQUERIDO: VALDETE 

MARIA BARBOSA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de matéria afeta a família e sucessões (Divórcio). 

Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o presente 

feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004335-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO OAB - MT20871/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 1004335-29.2018.8.11.0003 AUTOR(A): TANIA MARIA 

DA COSTA SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): MARIANA FRANCA 

MONTORO - MT20871/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 
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MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005464-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ADRIANA DE SOUZA WEBER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005464-40.2016.8.11.0003 AUTOR(A): EDMAR NUNES 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): NILSON NOVAES PORTO - 

MT20487/O RÉU: MARCIA ADRIANA DE SOUZA WEBER Advogado do(a) 

RÉU: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - MT0012387S-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: 1002010-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARE AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002010-52.2016.8.11.0003 AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A Advogados do(a) AUTOR(A): CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - MT0018603A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

PR0008123S RÉU: MARE AGROPECUARIA LTDA 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 
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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: 1003287-35.2018.8.11.0003

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)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA OAB - GO34233 (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003287-35.2018.8.11.0003 AUTOR(A): R. BALKE & 

BALKE LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR(A): DAIANE HELICA DA SILVA 

ICHI - MT24523/O RÉU: ITAMBE ALIMENTOS S/A, PIZZOLATTO & FALK 

LTDA - EPP Advogado do(a) RÉU: NELSON FERREIRA - GO34233 

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, 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: 1004650-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BPS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004650-57.2018.8.11.0003 AUTOR(A): BPS 

TRANSPORTES LTDA - ME Advogados do(a) AUTOR(A): RAFAEL XAVIER 

DE PAULA - MT13969/O, GERSON CAMILO DE PAULA - MT0005179S, 

TIAGO XAVIER DE PAULA - MT0015473A RÉU: MAPFRE BB SH2 

PARTICIPACOES S.A., BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR0008123S Advogado do(a) RÉU: 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698 DECISÃO Vistos e examinados. 

Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento 

nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 
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processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005875-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(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 1005875-15.2018.8.11.0003 AUTOR(A): LUIZ CRUZ 

Advogado do(a) AUTOR(A): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

MT0007387A 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: 1007193-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER LOPES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007193-33.2018.8.11.0003 AUTOR(A): WEDER LOPES 

MONTEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

MT0012452S RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) RÉU: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264/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.
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003450-15.2018.8.11.0003

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:

APARECIDO VITORIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003450-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: APARECIDO VITORIANO DA SILVA 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: 1006630-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LEMOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006630-39.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARILZA 

LEMOS BARBOSA Advogado do(a) AUTOR(A): MARCUS PETRONIO DE 

SOUZA DIAS - MT0009652S-O RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL 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: 1000692-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEON RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA (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)
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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 1000692-63.2018.8.11.0003 AUTOR(A): LEON RICARDO 

DOS SANTOS TEIXEIRA 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 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: 1006394-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 1006394-87.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARCELO 

DOS SANTOS MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO 

TOBIAS DAMIAN - MT0010257A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

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: 1006222-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA OAB - RO3644 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006222-48.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANTENOR 

DIAS REGO Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIANE LOPES DE 

MEDEIROS - MT0021107A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Advogado do(a) REQUERIDO: ANITA DE CACIA 

NOTARGIACOMO SALDANHA - RO3644 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: 1006712-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MORAIS BOFF (AUTOR(A))

ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES (AUTOR(A))

CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF (AUTOR(A))

THIAGO MORAIS BOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

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 1006712-70.2018.8.11.0003 AUTOR(A): CLEUZA 

REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF, LUCAS MORAIS BOFF, THIAGO 

MORAIS BOFF, ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES Advogado do(a) 

AUTOR(A): CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - MT9947/B-B 

Advogado do(a) AUTOR(A): CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - 

MT9947/B-B Advogado do(a) AUTOR(A): CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - MT9947/B-B Advogado do(a) AUTOR(A): CIBELE SILVA PRIETCH 

FALCA PAGNO - MT9947/B-B RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Advogado 

do(a) RÉU: 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, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005445-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 1005445-63.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARIZA DE 

OLIVEIRA CARVALHO Advogado do(a) AUTOR(A): ANTONIO JOSE 

GALDINO - MT14575/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006109-94.2018.8.11.0003 REQUERENTE: RONAIR 

ALVES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELO BERNARDINO 

DE MENDONCA JUNIOR - MT16330/O REQUERIDO: BANCO BMG 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: 1004075-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004075-49.2018.8.11.0003 AUTOR(A): THAINA 
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CRISTINA DE SOUZA BRITO Advogado do(a) AUTOR(A): RICHARDSON 

MARCELO FREDDO - MT24922/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1005071-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  1 0 0 5 0 7 1 - 1 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  A U T O R ( A ) : 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Advogado do(a) 

AUTOR(A): VERA REGINA MARTINS - RS0034607A RÉU: ALM COMERCIO 

DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: LUANA 

DOS ANJOS VIEIRA - MT25294/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: 1006048-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAIRE PEREIRA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006048-39.2018.8.11.0003 AUTOR(A): PAULA 

CRISTINA ZANINI Advogados do(a) AUTOR(A): FAUSTO DEL CLARO 

JÚNIOR - MT11843-O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A RÉU: JOZIMAIRE PEREIRA DA COSTA 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 
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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: 1009429-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009429-89.2017.8.11.0003 AUTOR(A): JHONES 

FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA Advogados do(a) AUTOR(A): THALES 

AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - MS16253, JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

MT14813/O RÉU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI 

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: 1004310-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ANTONIETA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004310-84.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BEATRIZ 

ANTONIETA LOPES Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON SPIGOSSO 

- MT5821-B REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-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 
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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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007065-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTON PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007065-13.2018.8.11.0003 AUTOR(A): WALYSTON 

PEREIRA BATISTA Advogado do(a) AUTOR(A): ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/O RÉU: ANTONIO DANIEL RODRIGUES Advogado 

do(a) RÉU: RENATO SAITO - MT0013392A 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: 1001229-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERENCIANA CONSTANTE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001229-59.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MERENCIANA 

CONSTANTE DUARTE Advogado do(a) AUTOR(A): JURANDIR VERNEQUE 

DIAS - MT14813/O RÉU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Advogado do(a) RÉU: RENATA BEATRIZ 

PEREIRA MARCHIORO FRANCO - MT0014909A 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 
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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: 1009909-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI PEREIRA DE COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009909-67.2017.8.11.0003 AUTOR(A): GLEICIELI 

PEREIRA DE COUTO Advogados do(a) AUTOR(A): THALES AUGUSTO 

RIOS CHAIA JACOB - MS16253, JURANDIR VERNEQUE DIAS - MT14813/O 

RÉU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI Advogado do(a) 

RÉU: RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - MT0014909A 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007537-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arlete Venuto Soares da Silva (RÉU)

Sebastião Soares da Silva (RÉU)

IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA (RÉU)

PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(RÉU)

OSVALDO XAVIER DIAS (RÉU)

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007537-48.2017.8.11.0003 AUTOR(A): FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA NETO Advogado do(a) AUTOR(A): DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES - MT15616/O RÉU: IMOBILIARIA JARDIM 

GUANABARA LTDA, PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA, SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, ARLETE 

VENUTO SOARES DA SILVA, OSVALDO XAVIER DIAS, JOSE APARECIDO 

ALVES PINTO 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 
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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: 1007491-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILENE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

ROMIG & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007491-25.2018.8.11.0003 AUTOR(A): DEUSILENE 

ROSA DA SILVA Advogado do(a) AUTOR(A): CELIO PAIAO - 

MT0018145S RÉU: BANCO BRADESCO SA, ROMIG & CIA LTDA - ME 

Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A 

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: 1009234-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009234-70.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VALTENIR 

MARQUES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): DANILO RODRIGUES 

DE SOUZA - MT24727/O RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 
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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: 1005408-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005408-36.2018.8.11.0003 REQUERENTE: D.F. DE 

OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - 

EPP Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - 

MT15290/O REQUERIDO: DINORA DA SILVA 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: 1001859-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA DOTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/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 1001859-18.2018.8.11.0003 AUTOR(A): CRISTINA DA 

SILVA DOTOLI Advogado do(a) AUTOR(A): CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - MT13444/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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000335-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% do ombro E. Assim o pagamento 

da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: ombro 

E (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 1.687,50. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005203-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALVES PEREIRA OAB - 019.307.161-41 (PROCURADOR)

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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005203-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO ALVES PEREIRA PROCURADOR: JOSE ALVES 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% de membro inferior D e 50%membro inferior E. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior direito e membro inferior esquerdo (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75% (membro inferior direito) e 50%(membro inferior 

esquerdo). Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 

11.812,50. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 11.812,50, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004831-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004831-58.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% do polegar esquerdo e 75% do 

membro superior direito. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 

7.087,50. POLEGAR ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) 

Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco 

reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000729-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 10% do membro inferior direito e 50% 

da mão direita. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO 

INFERIOR DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. C) Valor devido: R$ 

945,00. MÃO DIREITA: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: 

R$ 4.725,00. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de 

R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECI FRANCISCA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004403-76.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LECI FRANCISCA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 25% do pé direito, 25% da estrutura 

pélvica e 75% do joelho esquerdo. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 
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vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: PÉ DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 6.750,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 

1.687,50. ESTRUTURA PÉLVICA: A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 25%. C) 

Valor devido: R$ 3.375,00. JOELHO ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada 

= 75%. C) Valor devido: R$ 2.531,25. Dessa forma, a demandante tem 

direito a receber o valor de R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA DAELLI ALVES ACOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002634-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIA DAELLI ALVES ACOSTA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% do ombro esquerdo. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada 

= 50%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem 

direito a receber o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. . Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004215-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORTEZ MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004215-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAVID CORTEZ MENDES DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

25% do tornozelo esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 843,75. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004618-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004618-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 10% de membro superior direito e 50% 

do membro superior esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro superior direito e membro 

superior esquerdo (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 10% 

(membro superior direito) e 50% (membro inferior esquerdo). Dessa forma, 

a demandante tem direito a receber o valor de R$ 5.670,00. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ R$ 5.670,00, com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005038-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005038-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRELINA DE CARVALHO SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do quadril esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 2.531,25. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006346-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARILENE TEIXEIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% joelho direito. Assim o pagamento 

da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: joelho 
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direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 1.687,50. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 1.687,50, com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTSON LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003382-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALTSON LUIZ DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 100% do baço e 10% da estrutura 

abdominal. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: BAÇO: A) 

Cobertura máxima: R$ 1.350,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 1.350,00. 

ESTRUTURA ABDOMINAL: A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. C) 

Valor devido: R$ 1.350,00. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA DE PAIVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004220-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EURIPEDES BATISTA DE PAIVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 75% segmento coluna vertebral. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Tipo de lesão: segmento coluna (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 2.531,25. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

2.531,25, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002868-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVEYLTON OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002868-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEVEYLTON OLIVEIRA SOUZA RÉU: COMPANHIA 
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EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% do ombro esquerdo. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada 

= 50%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem 

direito a receber o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004839-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% de membro inferior direito. Assim 

o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00 com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002552-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002552-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 100% do baço e 25% da estrutura 

abdominal. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: BAÇO: A) 

Cobertura máxima: R$ 1.350,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 1.350,00. 

ESTRUTURA ABDOMINAL: A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 25%. C) 

Valor devido: R$ 3.375,00. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 
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suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002876-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002876-89.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA SILVANIA DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 75% dedo da mão direita (5º dedo mão 

direta). Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 1.350,00 B) Tipo de lesão: 5º dedo da mão direita (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 1.012,50. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

1.012,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (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 SENTENÇA Processo: 1003876-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCO ANTONIO DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 75% do tornozelo esquerdo. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 

2.531,25. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002448-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

50% do membro superior esquerdo e 50% do ombro direito. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 
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lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 

4.725,00. OMBRO DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) 

Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1003871-05.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSICLEIDE MARIA DA SILVA ALVES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

50% de membro inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVO MESSIAS ROSA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001955-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVO MESSIAS ROSA LEMOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% de membro inferior esquerdo. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior esquerdo (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CARLA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 405 de 629



RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000458-18.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MILENA CARLA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% de membro inferior esquerdo. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior esquerdo e membro inferior 

direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ANTONIA DE ARRUDA (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 SENTENÇA Processo: 1000693-48.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCILA ANTONIA DE ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

25% da estrutura crânio facial. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 13.500,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 3.375,00. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON MARINHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002016-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADALTON MARINHO VIEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do joelho esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 2.531,25. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo ser 

deduzida a quantia já recebida administrativamente na importância de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 
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§ 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, 

determino a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHELLIP BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (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 DESPACHO Processo: 1002597-74.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PHELLIP BARBOSA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior direito. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). No caso, já houve o 

pagamento integral na via administrativa, não fazendo jus a parte autora a 

qualquer complementação, devendo, portanto, ser julgado improcedente o 

pedido inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003956-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 75% do ombro direito. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 2.531,25. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003909-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BISPO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003909-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA LUCIA BISPO VIEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 75% de membro inferior esquerdo. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 
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SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior esquerdo (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada =75%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 7.087,50, 

devendo ser deduzida a quantia já recebida administrativamente na 

importância de R$4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

2.362,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001916-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001916-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GABRIEL ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

25% da estrutura abdominal e 10% da estrutura crânio facial. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: ESTRUTURA ABDOMINAL A) 

Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: estrutura abdominal 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 25%. (R$3.375,00). ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: 

estrutura crânio facial (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. 

(R$1.350,00). Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de 

R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003673-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSON CARLOS 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 SENTENÇA Processo: 1003673-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALBERSON CARLOS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do ombro direito. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 2.531,25. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo ser 

deduzida a quantia já recebida administrativamente na importância de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§ 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, 

determino a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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))
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002684-59.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUAN PABLO CORREA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do membro inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 7.087,50. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MAGALHAES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001397-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADEMAR MAGALHAES MEDEIROS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do membro inferior esquerdo. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 7.087,50. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOS SANTOS NARCIZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004847-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOELSON DOS SANTOS NARCIZO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

50% de membro inferior esquerdo. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior 

E (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 
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artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002279-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEUDISON RAMOS MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 25% de lesão neurológica. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

13.500,00. B) Tipo de lesão: lesão neurológica (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 25%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 3.375,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

3.375,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004999-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1004999-60.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANNA PAULA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do ombro D. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: ombro direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 2.531,25 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

2.531,25, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009885-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERNANDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1009885-39.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAN FERNANDO MOREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% de membro inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 
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invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada =75%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 7.087,50. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

7.087,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003733-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003733-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 10% do pé. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 6.750,00. B) Tipo de lesão: pé 

esquerdo (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 675,00. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 675,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002635-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002635-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDER MARTINS DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior D. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50% 

(R$4.725,00). No caso, já houve o pagamento integral na via 

administrativa, não fazendo jus a parte autora a qualquer 

complementação, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido 

inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003286-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003286-21.2016.8.11.0003. 
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AUTOR(A): JEAN RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS “Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à 

ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior esquerdo. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reis). No caso, já houve o 

pagamento integral na via administrativa, não fazendo jus a parte autora a 

qualquer complementação, devendo, portanto, ser julgado improcedente o 

pedido inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo”. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010115-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010115-81.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDAURA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

50% de membro inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 4.725,00. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010088-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010088-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

50% do ombro esquerdo e 10% da estrutura torácica. Assim o pagamento 

da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: OMBRO ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) 

Valor devido: R$ 1.687,50. ESTRUTURA TORÁCICA: A) Cobertura máxima: 

R$ 13.500,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 10%. C) Valor devido: R$ 1.350,00. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Saem os 

presentes intimados. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002368-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002368-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANO MELO DA SILVA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior direito. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001368-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001368-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON PEREIRA SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% de membro inferior direito. Assim 

o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004461-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004461-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GUSTAVO CAMARGO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

25% do pé direito. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 413 de 629



máxima: R$ 6.750,00 B) Tipo de lesão: pé direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 25%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 1.687,50. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 

1.687,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo” Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (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 SENTENÇA Processo: 1000518-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JURANDIR DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% do cotovelo E. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: cotovelo E 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante 

tem direito a receber o valor de R$ 1.687,50. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 1.687,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003747-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEICE MARQUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% de membro inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 7.087,50. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 

7.087,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005631-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

BANCO J. SAFRA S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005631-23.2017.8.11.0003. 
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IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: 

BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde a TRANSPORTADORA 

ROMA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL requer que o crédito do BANCO 

SAFRA seja incluído na sua lista de credores. O impugnado, por sua vez, 

defende que o crédito tem origem em alienação fiduciária, e pugna pela 

improcedência da lide. O Administrador Judicial e o Ministério Público 

também pugnaram pela improcedência da ação. O processo teve seu 

trâmite regular e os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO DECIDO. Demonstrado nos autos, pela impugnada, que o 

crédito listado advém de contrato garantido por alienação fiduciária, a 

exclusão do mesmo do processo de recuperação judicial é medida que se 

impõe. Nesse sentido é clara a disposição legal concernente: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular 

da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial”. Valioso registrar, que a eventual inexistência 

do registro da propriedade fiduciária em cartório ou órgão de trânsito, por 

si só, não é fato que afaste a regra da exclusão dos créditos com garantia 

fiduciária do processo de recuperação judicial. Nesse sentido é a 

orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VÍCIOS DE 

REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO – 

EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, 

DA LEI Nº 11.101, DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de 

crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se 

sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária 

em cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro.” (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Nos mesmos moldes, assim, 

entende o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL Nº 1.695.047 

- MG (2017/0188016-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO - MG096402 AFONSO SERGIO COSTA FERREIRA - 

MG056635 RECORRIDO : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : RONAN SARAIVA FRANCO AMARAL - MG107157 

GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES - MG134551 ANA CRISTINA PINTO - 

MG074166N AGRAVANTE : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES E OUTRO(S) - 

MG134551 ANA MARIA BRANT DE AZEVEDO E OUTRO(S) - MG168143 

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG096402 INTERES. : BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. INTERES. : ITAU UNIBANCO S.A INTERES. : BANCO 

BRADESCO S/A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU CESSÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA 

PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA TRANSVALENTE LOGÍSTICA LIMITADA. (...)Em relação ao 

direito e quanto ao primeiro tema, anoto ter a agravada invocado a 

existência de vício formal no contrato. Afirmou não existir registro do 

contrato de abertura de crédito fixo e que a cédula de crédito comercial 

não foi registrada no oficio competente, qual seja o de títulos e 

documentos de domicílio do devedor (art. 1.361, § 1°, do Código Civil de 

2002), bem como não ter sido registrada junto ao DETRAN. Todavia, tal 

circunstância é irrelevante. O registro deve ser feito no domicilio do 

devedor para ser oposto a terceiros. Entre as partes, as avenças devem 

prevalecer até mesmo independentemente de registro, como foi alegado 

ser o caso do contrato. Neste aspecto, sem razão a recorrida.” Deste 

modo, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, declarando a 

extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a impugnante ao pagamento 

das custas processuais, se devidas; bem como honorários advocatícios, 

que arbitro em R$2.000,00. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005881-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ENGEL BLANES FELIX OAB - RJ127200 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005881-56.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: CTF 

TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA Vistos e examinados. RODORÁPIDO 

TRANSPORTES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ingressou com a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO em face de CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL 

LTDA, pugnando pela inclusão do crédito indicado na lista de credores do 

seu processo de recuperação judicial. Com a inicial vieram documentos. A 

parte requerida, o Administrador Judicial e o Ministério Público 

manifestaram-se pelo acolhimento do pedido formulado. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que a habilitante logrou êxito em comprovar, 

de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter. Ressalto que, nos 

termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito 

deverá conter os documentos comprobatórios do crédito. Isto posto, 

diante dos documentos comprobatórios de ID nº 9591606, imperiosa se 

faz a inclusão do crédito contido na presente habilitação, no importe de R$ 

6.763,13, na lista de credores do processo de recuperação judicial da 

habilitante, na Classe III (Quirografários). Desta feita, JULGO PROCEDENTE 

a presente habilitação de crédito e determino a retificação da lista de 

credores, para que conste como crédito da requerida o valor de R$ 

6.763,13, na Classe III (Quirografários). Sendo devidas custas, deverão 

ser suportadas pela requerida. Tendo em conta que a parte requerida não 

impugnou o pedido de habilitação, o feito não adquiriu caráter de 

litigiosidade, não sendo devidos honorários advocatícios (STJ - REsp 

1.098.069). Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002300-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)
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W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002300-33.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA 

LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. Vistos e examinados. BANCO DO 

BRASIL apresentou a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de 

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

ambas devidamente qualificadas nos autos. Defendeu a impugnante, em 

breve resumo, que o seu crédito, que foi incluído no quadro geral de 

credores pela Administradora Judicial indevidamente, pois possui natureza 

extraconcursal. A impugnada, por sua vez, sustenta a ocorrência de 

descaracterizaçao das operações de Adiantamento de Contrato de 

Câmbio, solicitando a inclusão dos créditos na lista de credores. A 

Administradora Judicial opinou pela procedência da impugnação, com a 

exclusão do crédito do impugnante, decorrentes dos ACCs n. 15222460 e 

15210163, listados no valor de US$ 15.460.600,83 – Classe III da atual 

Relação de Credores. De igual forma, o Ministério Público também 

manifestou-se pela procedência da impugnação. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como 

cediço, a Lei 11.101/2005 prevê expressamente, em seus arts. 49, §4º c/c 

86, II, que os créditos decorrentes de adiantamento a contrato de câmbio 

para exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

também é sedimentada nesse mesmo sentido. Veja-se: “RECURSO DE 

AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL E PESSOA JURÍDICA - 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREFACIAL 

AFASTADA - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA 

JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 

11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

- SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS LASTREADA EM CONTRATO DE 

ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÕES PREVISTAS 

NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGOS 49, § 3º E 4º E ART. 86, 

INCISO II, DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

Tratando-se de contrato de adiantamento de câmbio, os créditos não 

estão sujeitos a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4º, e art. 36, 

inciso II, ambos da Lei de Recuperação Judicial.” (AI 142105/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO 

DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – TERMO INICIAL – 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC" - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E 

CRÉDITOS DECORRENTES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE 

CÂMBIO NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

RECURSO PROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o art. 49, § 4º, da Lei n.º 11.101/05, estabelece que o 

crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial.” (STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no 

REsp 1306924/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

12/08/2014, DJe 28/08/2014)”. (AI 16747/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2015, 

Publicado no DJE 05/10/2015). De igual forma é a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça: “RECONSIDERAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECEPÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO - ACC. NÃO SUJEIÇÃO. 

ARTS. 49, § 4º, e 86, INCISO II, DA LEI 11.101/2005. EXECUÇÃO. 

REDIRECIONAMENTO. COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ. (...) 2. O art. 49, 

§ 4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o crédito advindo de 

adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial, ou seja, tem preferência sobre os demais, não sendo 

novado, nem sofrendo rateio. Para obter sua devolução, cabe, todavia, ao 

credor efetuar o pedido de restituição, conforme previsto no art. 86, inciso 

II, da mesma norma, ao qual faz referência o mencionado art. 49. (...)”. 

(RCD no CC 156.717/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018). “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO 

POR CONTRATO DE CÂMBIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. 

PROSSEGUIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. A 

jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de 

natureza extraconcursal, como os provenientes de Adiantamento por 

Contratos de Câmbio - ACC, representam garantia ao credor e não se 

submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar 

em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em 

recuperação. (...)”. (AgInt no AREsp 1215891/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 

21/09/2018). Nesse contexto, está correta a louvável manifestação da 

Administradora Judicial, ao se posicionar pela exclusão citados créditos 

do quadro geral de credores. Ante o exposto, com fulcro no arts. 49, § 4º 

c/c 86, II, da Lei 11.101/2005, JULGO PROCEDENTE a presente 

impugnação de crédito, determinando que a Administradora Judicial 

providencie a exclusão dos créditos da impugnada, nos exatos termos da 

sua manifestação de Id. 15587315. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a impugnada ao pagamento das custas 

processuais, se devidas; bem como honorários advocatícios, que arbitro 

em R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que o valor da causa é elevado 

e, em tais hipóteses, a lei concernente autorizada a fixação de horários 

em quantia certa. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002233-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002233-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA 

LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 
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AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. 

PROCURADOR: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS Vistos e examinados. 

BAYER S/A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em 

face de BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRAS, requerendo que 

seja retificado o quadro geral de credores, a fim de constar crédito a seu 

favor no valor de R$ 147.682.363,44 (cento e quarenta e sete milhões, 

seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos). A impugnação foi recebida, com a 

determinação de manifestação das partes. A impugnada pugnou pela 

parcial procedência da impugnação, para que passe a constar em favor 

da Impugnante crédito no valor de R$ 143.469.440,25 (cento e quarenta e 

três milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta 

reais e vinte e cinco centavos), na classe II, detentora de garantia real, do 

quadro geral de credores. A administradora judicial informou que “em 

30.08.2017 a Impugnante protocolou no escritório da Administração 

Judicial Termo de Ajuste de Credor Estratégico (Doc. 1). No referido 

Termo, Impugnante e Recuperandas pactuaram desconto no valor da 

dívida, considerando o valor de R$ 123.324.453,58, cuja validade e 

eficácia do termo ficaram condicionadas à aprovação e homologação do 

Plano de Recuperação Judicial. Desse modo, com a homologação do PRJ 

no dia 20.10.2017 por esse MM Juízo no processo de Recuperação 

Judicial n° 1000232- 47.2016.811.0003, a Administração Judicial 

manifesta-se pela procedência do Termo condicionado pactuado pelas 

partes, considerando o crédito da Impugnante no valor de R$ 

123.324.453,58”. A impugnante afirmou que, inobstante o termo de ajuste 

pactuado, deve constar no quadro geral de credores o valor originário 

devido pelas Recuperandas, no valor de R$138.324.454,58. O Ministério 

Público postulou para que seja verificado o cumprimento, ou não, das 

condições estabelecidas no acordo e, se foram atendidas, que incida o 

desconto previsto e o crédito da impugnante seja lançado na lista de 

credores no valor de R$123.324.453,58. Este juízo acolheu a 

manifestação ministerial, converteu o julgamento em diligência, e 

determinou a intimação da administradora judicial para se manifestar 

acerca do "cumprimento, ou não das demais condições estalecidas no 

acordo, as quais caso devidamente atendidas, incidirão no desconto 

previsto, passando o crédito a ser de R$ 123.324.453,5". A administradora 

judicial confirmou a manifestação que já havia apresentado, asseverando 

que o crédito da impugnante é de R$ 123.324.453,58. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Pois bem. Inicialmente cabe mencionar que as 

habilitações de crédito devem obedecer ao disposto no art. 9º, II, da Lei 

11.101/2005, de modo que o valor do crédito deve ser atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial. Entretanto, como bem ressaltou a 

Administradora Judicial, no parecer lançado aos autos, no caso da relação 

negocial travada entre a credora e a recuperanda, deu-se a celebração 

de um acordo, pelo qual restou reconhecido que o crédito da impugnante é 

de R$ 138.324.454,58, mas ajustado um desconto em razão do 

reconhecimento de que a mesma trata-se de credora estratégia. De outra 

banda, a concessão do dito desconto vinculou-se à aprovação do plano 

de recuperação judicial. Deste modo, verifica-se que a condição já se 

implementou, dado que o plano de recuperação judicial da impugnada foi 

aprovado e homologado pelo Juízo. Assim, a presente impugnação deve 

ser julgada parcialmente procedente, com a inclusão do crédito da 

impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da 

impugnada, no valor originariamente reconhecido e já com o desconto 

concedido, ou seja, na quantia de R$123.324.453,58. Isto posto, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para determinar que conste 

da lista de credores do processo de recuperação judicial da parte 

impugnada, crédito em favor da impugnante no valor de R$123.324.453,58. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Com o trânsito 

em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284778 Nr: 538-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 CONSIDERANDO a juntada do laudo de avaliação intimo as partes para, 

querendo, no prazo de 10 dias:

(1) manifeste sobre a avaliação, sob pena de concordância tácita,

(2) se há interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por 

meio de leilão judicial; e

(3) apresente planilha do débito atualizado.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008491-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. M. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BROTTI DOS SANTOS OAB - 065.286.819-37 (REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1008491-60.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada 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 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

04.02.2019, 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. No mais, defiro o pleito de ID: 

16615611, pelo que determino à Sr.ª gestora judiciária a alteração do polo 

passivo junto ao sistema PJe. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012497-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1012497-13.2018.811.0003 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 à parte requerente às isenções prevista 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. Havendo prova pré-constituída da paternidade 
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(certidão de nascimento dos menores que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 21.02.2019, às 16h, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 

CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012576-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1012576-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 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. Designo o dia 25.02.2019, às 14h30min, 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, 21 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35210 Nr: 9997-94.1995.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA DIMYTRIA DA SILVA, ROSANGELA DA SILVA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAMIR BADRA DIB, 

para devolução dos autos nº 9997-94.1995.811.0003, Protocolo 35210, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003560-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003560-82.2016.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por V. E. C. G. representada pela genitora em face de 

S. C. G. ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. No curso da ação, depois da citação do 

executado, a exequente deixou de manifestar-se nos autos, malgrado 

devidamente intimada. É o relatório. Decido. Ante à postura adotada pela 

exequente, presume-se a satifação do débito alimentar em comento, 

impondo-se a extinção do feito eis que em tese satisfeita pretensão 

exequente, máxime diante de sua postura silenciosa (certidão retro). Posto 

isso, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação 

às parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o disposto 

nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Efetivem-se as baixas 

necessárias. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. Rondonópolis-MT, 22 de outubro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002469-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002469-54.2016.8.11.0003 VISTOS. Cuida-se de execução de alimentos 

proposta por S. M. F. L., em face de J. S. da S., ambos bem qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram documentos. A ação foi distribuída a uma 

das varas de feitos gerais cíveis desta comarca na data de 29 de agosto 

de 2016, tendo a magistrada daquela Unidade determinado a redistribuição 

do processo em 23 de abril de 2018, razão pela qual este juízo deliberou 

pela intimação da parte exequente para fins de manifestação, tendo a 

mesma quedado inerte. Feito concluso. É o relatório. Decido. A inércia e 

desídia da parte exequente, culminaram na integral frustração do 

procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo sequer fosse recebido e atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo. Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da 

parte credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça que ora defiro. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Efetivem-se as baixas 

necessárias. P. I. Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008669-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1008669-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS DEFERIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA’ proposta por 

ENZO GABRIEL PACHECO DE MOREIRA, representado por sua genitora 

Mayara Pacheco de Barros em desfavor de ALTAMAR MOREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da verba 

alimentar fixada provisoriamente no feito de alimentos em trâmite nesta 

Unidade Judiciária (1001520-93.2017.8.11.0003), que se encontra em 

atraso referente aos meses de maio/2017, junho/2017 e julho/2017 sob o 

rito da constrição patrimonial. Com a inicial vieram documentos. Os autos 

foram devidamente recebidos (ID 10718101), oportunidade em que se 

determinou a intimação do executado, por seu advogado devidamente 

constituído para efetuar o pagamento dos valores liquidados pela parte 

credora, sob pena de penhora de bens, todavia após o cumprimento do 

ato (ID 10917832), o executado quedou-se inerte (ID 11971093). O 

decisum de ID 12646769 acolheu o pedido de penhora online formulado 

pela parte exequente, tendo a diligencia restado parcialmente exitosa, 

conforme se depreende do extrato carreado junto ao ID 12646822. Em 

seguida o executado apresentou impugnação em face da constrição 

efetivada, sob o argumento de que a intimação efetivada deve ser 

considerada nula, porquanto em verdade o executado deveria ter sido 

citado pessoalmente, uma vez que os advogados constituídos nos autos 

da ação de conhecimento que ensejou a presente executio não 

necessariamente seriam os mesmos contratados para defende-lo no feito 

em apreço, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade dos atos 

processuais subsequentes à citação, e via de consequência seja 

desbloqueado o valor integral vinculado ao processo (ID 12820903). Em 

manifestação, a parte exequente contrapõe-se aos argumentos tecidos 

pelo executado, alegando, ainda, a preclusão do direito do executado de 

impugnar a execução, eis que extemporânea (ID 13952910). A 

representante do Ministério Público lançou parecer opinando pelo 

inacolhimento da impugnação apresentada pelo executado e consequente 

deferimento do pedido da parte exequente de efetivação de nova penhora 

via Sistema Bacenjud (ID 14959945). É o relatório. Decido. Denota-se nos 

autos que o executado em sede de impugnação à penhora online 

efetivada por este juízo, aduz inépcia à petição inicial em virtude do 

requerimento formulado de intimação do mesmo através de advogado 

constituído nos autos da ação de conhecimento que ensejou a presente 

executio provisória, e via de consequência, sejam declarados nulos os 

atos subsequentes ao da intimação do executado, eis que necessária a 

citação pessoal do mesmo. Pois bem. Malgrado as alegações tecidas pelo 

executado, a norma processual civil estabelece em seu art. 513, § 2º 

sobre a forma de intimação do devedor para cumprimento da obrigação 

estipulada em sentença, ressaltando-se que o modo preferencial é a 

intimação na pessoa do advogado do devedor, por meio de publicação no 

Diário de Justiça Eletrônico. Registra-se que o processo é regido pelo 

princípio da lógica e da economia, ou seja, a intimação através do 

advogado é mais célere, sensata e barata, visto que é feita por meio dos 

diários oficiais. Além disso, o advogado que representa a parte tem uma 

relação de fidúcia, motivo pelo qual é competente e hábil para ser 

notificado e repassar a obrigação para o seu constituinte, sendo que a 

comunicação faz parte do seu ônus processual, enquanto procurador. De 

mais a mais, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, vem 

reiteradamente decidindo pela desnecessidade de intimação pessoal, tanto 

para as obrigações de pagar e de fazer. A comunicação através do 

advogado é considerada válida e apta para ensejar o início dos atos 

constritivos, bem como para a aplicação de multas. A propósito: ‘AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. A intimação na 

fase de cumprimento da sentença quando o vencido está representado 

por advogado procede-se por nota de expediente como ditou o e. STJ no 

REsp n. 1.262.933/RJ em julgamento representativo de controvérsia. O 

fato de ter sido impulsionado o cumprimento de sentença em autos 

apartados não altera aquele procedimento. Circunstância dos autos em 

que se impõe deferir a intimação por meio do patrono habilitado nos autos 

principais. RECURSO PROVIDO.’ (Agravo de Instrumento Nº 70077372506, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 30/04/2018). Ademais, a despeito da 

apresentação extemporânea da impugnação pelo executado alegada pela 

parte exequente, registro que a mesma foi carreada aos autos dentro do 

prazo legal, uma vez que aduzida em face da constrição efetivada aos 05 

de abril de 2018. Assim, a teor da fundamentação suprarreferida, não há 

que se falar em inépcia da petição inicial, razão pela qual reputo válida a 

intimação do executado efetuada através dos advogados constituídos 

pelo mesmo na ação de alimentos em trâmite neste juízo, esses, inclusive, 

contratados para atuação no presente feito, eis que necessária que a 

intimação se aperfeiçoe na pessoa do advogado que representa o 

executado/alimentando, propiciando, assim, enorme economia de esforços 

e garante maior efetividade ao processo, dispensando atos e termos 

desnecessários. Posto isso, e em sintonia ao parecer ministerial, rejeito a 

impugnação de ID 12820903, e determino seja a parte exequente intimada 

a trazer aos autos cálculo atualizado do débito, bem como requeira o que 

entender conveniente, no prazo de dez dias. No mais, preclusa a via 

recursal, autorizo o levantamento de valores pela parte exequente, 

conforme pleito vertido no pedido de ID n. 13060765. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003111-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. D. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003111-27.2016.8.11.0003 Vistos. A teor do pedido retro, intime-se o 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção pelo pagamento. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008635-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1008635-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do 

documento encartado à impugnação à contestação, manifeste-se a parte 

adversa, no prazo de 15 dias. 02. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, 

art. 369), sob pena de preclusão da prova, eis que a matéria comporta a 

aplicação do art. 355, I, do CPC, onde a questão de mérito é unicamente de 

direito. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas 

pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 

Após, renove-se a conclusão. Rondonópolis-MT, 7 de dezembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009755-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009755-49.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se a natureza 

do ajuste entabulado entre as partes em sede de audiência de conciliação, 

previamente à homologação, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, 

por intermédio de seu advogado e professor-orientador, patrocinar os 

interesses do requerido, ratificando o acordo entabulado, no prazo de 

cinco dias. Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 07 de dezembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007255-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007255-73.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Regulamentação de Guarda c/c Tutela de Evidência” proposta por N. R. G., 

em desfavor de C. A. S. F., com o objetivo de obter a concessão da 

guarda provisória de G. G. F. R. em seu favor. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Após determinação, o autor procedeu à 

retificação do polo ativo da ação, incluindo-se a avó e tia paterna da 

infante, regularizando, ainda, a representação processual das mesmas (ID 

15808106). É o relatório. Decido. Recebo a inicial, bem como a sua 

emenda. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso 

II, do CPC. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. Com 

relação ao pedido de tutela de urgência pondero que para a concessão de 

qualquer liminar, deve o magistrado analisar de forma concisa a existência 

dos requisitos legais. Pois bem, em se tratando de guarda de menor, esta 

deve assentar-se no sentido de busca do bem-estar da criança e/ou 

adolescente e a sua segurança econômica e emocional. Em razão disso e 

da própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos 

pessoais e, em especial, o interesse dos infantes ou adolescentes, o 

requerimento de liminar de guarda provisória unilateral deve ser apreciado 

com extrema cautela, levando-se em consideração a realidade fática 

vivenciada pelos envolvidos, notadamente as crianças e os adolescentes, 

e visando sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e regular 

desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, com a entrada em vigor do 

CPC, a regra é que a decisão sem prévia oitiva da parte adversa só será 

cabível em caso de comprovada urgência, sendo que in casu, em sede de 

juízo de cognição sumária a esta fase reservada, não vislumbro a 

existência de urgência justificadora a amparar o pleito dos autores sem a 

oitiva da parte adversa. Destarte, os documentos que acompanham a 

exordial são insuficientes para confirmar as alegações dos autores. Desta 

forma, como na hipótese os autores não fizeram prova de situação de 

concreta urgência apta a justificar o deferimento do pedido de urgência, 

tenho como impositiva a rejeição da liminar vindicada, ressaindo claro que 

uma decisão nesse sentido deve ser precedida do necessário 

contraditório, inclusive com respaldo de elemento concreto e atual acerca 

da atual situação vivenciada pelos envolvidos sob a ótica do melhor 

interesse da criança/adolescente a titulo de prova judicial, inexistente por 

ora. Posto isso, por ora, indefiro a liminar pretendida. Contudo, no curso da 

instrução, este juízo poderá vir a rever tal posicionamento, em sendo a 

hipótese. Sem prejuízo, determino a realização de estudos social e 

psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na residência 

das partes, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando 

para a entrega do laudo no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência do 

referido setor da presente determinação. No mais, designo audiência de 

conciliação para a data de 29 de janeiro de 2019, às 14h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, 

intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a 

contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). Cite-se. 

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

31 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012920-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER KENJI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

GLAUCIA AKEMI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

MARILENE CURY MUSSI KIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISAHIRO KIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012920-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, malgrado o 

requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária, a 

expressividade econômica do patrimônio inventariado não se coaduna 

com o beneplácito legal almejado. Com efeito, para o deferimento da 

gratuidade da Justiça não basta que o postulante afirme impossibilidade de 

arcar com as custas/despesas processuais, cabendo ao magistrado 

analisar a realidade fática do processo e, diante desse conjunto, deferir 

ou não a pretensão. Destarte, as despesas com o inventário devem ser 

suportadas pelo espólio, porquanto a eventual hipossuficiência dos 

herdeiros não se confunde com a do espólio. In casu, os bens que 

compõe o acervo não justificam a concessão da gratuidade processual, 

em razão do monte considerável, sob pena de conferir ao Estado o ônus 

de assumir as despesas de quem tem condições de atendê-las, lesando 

aqueles que realmente não podem provê-las, razão pela qual INDEFIRO os 

benefícios da gratuidade processual às partes. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 

ADEQUAÇÃO. Integrando o espólio bem imóvel de vultoso valor, e já tendo 

a própria parte agravante informado que não deseja receber o imóvel, mas 

sim vendê-lo, inclusive para poder pagar custas, despesas e encargos do 

processo, e não se verifica razões para deferir gratuidade de justiça. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70078378080, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 13/09/2018). Todavia, apesar da ausência de 

pedido, DEFIRO o recolhimento de custas ao final, previamente a 

expedição do competente formal de partilha, ocasião em que o 

inventariante deverá providenciar o pagamento integral dos emolumentos 

judiciais (custas e taxas), mediante comprovação nos autos. Anote-se o 

deferimento das custas ao final. 2. Nomeio inventariante o requerente 

KLEVER KENJI DE PAULA KIDA, facultando-o a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias para os fins legais. 3. Doravante, intime-se o inventariante 

para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar a carta de desalienação do 

veículo constante do CRLV de ID 16725217, em razão da restrição 

gravada em decorrência de alienação fiduciária firmada entre a 

proprietária do bem e terceiro não integrante da lide, impedindo, via de 

consequência, o ato de transmissão pretendido com o presente 

procedimento, assim como prova do domínio do imóvel sob RGI nº. 19.879 

(ID 16724833), mediante a apresentação de certidão de matrícula 

atualizada do mesmo, devidamente registrada em favor do autor da 

herança, sob pena de restar prejudicada a transmissão dos r. bens. 

Ademais, em razão da ausência de qualquer indicativo da existência do 

patrimônio descrito nos itens ‘XI’ e ‘XII’ da exordial (ID 16724411), faculto 

ao inventariante, no mesmo lapso, a comprovação da titularidade dos 

direitos alegados, aptos a serem transmitidos aos sucessores, 

oportunidade em que deverá aportar ao feito a cópia da certidão de 

nascimento da herdeira Glaucia e instrumento de representação 

processual da consorte do inventariante. 4. No que tange a pretensa 

adjudicação do imóvel sob RGI nº. 76.676 em favor de terceiro não 

integrante da cadeia sucessória, a Sra. Tereza Cristina Costa da Silva, tal 

deverá ser formalizado mediante escritura pública de cessão de direitos 

hereditários e cessão de meação, nos termos do art. 1.793, a qual poderá 

ser firmada mediante termo nos autos, bastando o comparecimento de 

todos, com seus respectivos cônjuges (sendo o caso), em horário de 

expediente forense perante a Secretaria desta unidade judiciária, 

incumbindo-se, inclusive ao inventariante, a regularização da 

representação processual da beneficiária. 5. Adotadas as providências, 

tornem-me conclusos para sentença. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 29 de 
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novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008041-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. S. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008041-20.2018.8.11.0003 Vistos etc., Visando readequar a pauta 

deste Juízo, notadamente diante do horário de expediente forense 

disciplinado pela Portaria nº. 1420/2018-PRES, hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação anteriormente aprazada para o dia 29 de janeiro 

de 2019 às 15h00min, mantendo incólumes as demais determinações 

contidas na r. decisão. Sem prejuízo, comunique-se o Juízo Deprecado 

acerca da presente. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007711-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007711-23.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Prima facie, quanto ao pedido 

de revisão de alimentos, observa-se que tramita perante este Juízo o 

processo nº. 1003907-47.2018.8.11.0003 cujo pedido refere-se à 

majoração dos respectivos alimentos que, aliás, foi distribuído 

anteriormente a presente demanda. Não obstante, denota-se o caráter 

dúplice da revisional de alimentos o qual dispensa o exercício de 

reconvenção, pedido contraposto ou nova ação com o objetivo de ver 

minorada a verba alimentar em discussão, podendo valer-se a parte de 

simples contestação naquele processo ou estabelecerem um novo acordo 

em audiência designada para esta finalidade. Outrossim, cabe registrar a 

possibilidade de ulterior alteração do quantum estabelecido naqueles 

autos, inexistindo prejuízo a parte, porquanto a medida visa a celeridade e 

economia processual e, sobretudo, o melhor interesse da criança. 2. 

Diante disso, recebo a inicial, bem como sua emenda apresentada através 

da petição registrada no ID n.º 15374198, somente em relação ao pedido 

de Modificação de Guarda e substituição de plano de saúde. Doravante, 

procedam-se com as devidas retificações junto ao sistema. 3. 

Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 4. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Doravante, designo audiência de conciliação para a data 

de 30 de janeiro de 2019 às 14h30min, a realizar-se conjuntamente à Ação 

nº. 1003907-47.2018.8.11.0003 no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. 

Cite-se a parte requerida, intimando-o da presente decisão, bem como 

para comparecer à audiência aprazada, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003907-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. R. (AUTOR(A))

L. D. S. K. (AUTOR(A))

L. D. S. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. K. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT0016735A (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT0012636A-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003907-47.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

14091699. Doravante, procedam-se com as devidas retificações junto ao 

sistema. 2. Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência para 

fins de majorar o valor dos alimentos destinados aos autores da quantia 

atual de 20% (vinte por cento) do salário seu salário mínimo, acrescido 13º 

salário ou, em caso de perda do vínculo empregatício, o valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo. Relata o demandante que o 

ajuste da verba alimentar ocorreu de longa data, em meados de 2009, e 

diante da atual situação de ambas as partes, o pagamento de tal quantia 

se tornou insuficiente a mantença e sobrevivência do requerentes. Não 

obstante, o genitor contribui mensalmente com um salário mínimo mensal, 

conforme comprovam os extratos bancários atrelados à exordial, em data 

posterior a avença inicial, aduzindo os requerentes que em que pese se 

dizer desempregado, o requerido é microempresário sucedido na área de 

produção audiovisual, detendo capacidade de arcar com a obrigação 

alimentar em patamar superior ao atual. Para a concessão da tutela de 

urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar a presença 

dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é quanto à 

existência da probabilidade do direito, de onde se pressupõe prova de que 

houve alteração da fortuna do alimentante, ou da necessidade do 

alimentado, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Pois bem, 

vislumbro dos autos que o alimentante é microempresário, demonstrando 

possibilidade na ampliação da verba alimentar vindicada, mormente diante 

da longa data da avença e necessidades presumidas das crianças com a 

idade escolar. Neste aspecto, analisando os argumentos tecidos, 

malgrado inexista a comprovação efetiva do atual rendimento percebido 

pelo requerido, verifica-se a possibilidade de majoração da verba 

alimentar, ante os documentos aportados os quais evidenciam que o 

requerido é empresário individual, cuja abertura ocorreu após a fixação 

dos alimentos atuais, mais especificamente aos 22/01/2015, somado a 

aparente quantidade significativa de trabalhos publicados em rede social, 

me convence da verossimilhança da alegação de que houve aumento na 

situação financeira do alimentante aliada ao presumido incremento nas 

necessidades básicas das crianças. Portanto, presente se encontra o 

requisito da probabilidade do direito neste momento. Contudo, há a 

necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, assim, passo a análise dos demais requisitos. No que 

tange ao perigo de dano, este também se encontra presente, porquanto os 

menores atualmente se submetem a tratamento de saúde e odontologia 

que demanda, consequentemente, a elevação de seus gastos, eis que, 

embora esteja consignado a responsabilidade do requerido em arcar com 

o plano de saúde para os filhos, não consta nos autos, o cumprimento da 

avença nesse aspecto, havendo a necessidade de majorar o montante 

atualmente pago sob pena de causar prejuízos irreparáveis no pleno 

desenvolvimento dos infantes. Ante todo o exposto e, uma vez que a 

presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do 

disposto em seu art. 13, entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 

300 do CPC se fazem presentes, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE, 
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neste momento, o requerimento de tutela de urgência, fazendo com que o 

valor da pensão alimentícia paga em favor dos autores L. de S. K. e L. de 

S. K. seja majorado para 1,5 (um salário mínimo e meio) mensal, para 

ambos os filhos, sem prejuízo de ulterior alteração do quantum ora 

estabelecido no decorrer da dilação probatória. 5. Doravante, designo 

audiência de conciliação para a data de 30 de janeiro de 2019 às 

14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. Cite-se a 

parte requerida, no endereço constante na inicial e, em caso de não ser 

localizado pessoalmente, no endereço profissional aportado no ID 

13404470, por carta precatória, intimando-o da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420388 Nr: 2634-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LUIZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON LOPES, 

para devolução dos autos nº 2634-65.2009.811.0003, Protocolo 420388, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420984 Nr: 3258-17.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA, DAN, JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, LUCIANA M. 

HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:MT/5713, REALINO ROCHA BASTOS - OAB:5713, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:11148-A/MT, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON LOPES, 

para devolução dos autos nº 3258-17.2009.811.0003, Protocolo 420984, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719365 Nr: 399-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SAULO AUGUSTO C. 

R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON LOPES, 

para devolução dos autos nº 399-86.2013.811.0003, Protocolo 719365, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 391394 Nr: 4951-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSN, BDSN, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GERALDO 

ROBERTO PESCE, na condição de suposto credor de verba honorária 

fixada por força do despacho de fls. 110, hostilizando a sentença de fl. 

220, visando modificação do entendimento, no que pertine às razões de 

sua fundamentação. O embargante alega que a referida sentença 

encontra-se eivada de vícios consistentes em contradição, erro e 

omissão, porquanto a par de o executado não ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, o mesmo foi isento do pagamento dos 

honorários sucumbenciais).Assim, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou evidenciado o propósito primordial e exclusivo do 

embargante na reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, 

de tal sorte que inexistiu qualquer vício no decisum invectivado, entendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Desta feita, 

recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe provimento.Em que pese 

tenha sido julgado improcedente o presente recurso não o visualizo, pelo 

menos neste momento, como manifestamente protelatório, razão pela qual 

deixo de aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil, art. 1.026, 

§2º.P. I. Rondonópolis/MT, 28 de de novembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDTJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723041 Nr: 4042-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNN, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito executivo, porquanto configurada a litispendência entre 

esta demanda e os autos de Código 700405, e, por conseguinte, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, V do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que a parte 

exequente é beneficiária da assistência judiciária.Transitada em julgado, 

arquive-se com baixa.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707863 Nr: 2681-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito executivo, porquanto configurada a litispendência entre 

esta demanda e os autos de Código 700405, e, por conseguinte, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, V do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que a parte 

exequente é beneficiária da assistência judiciária.Transitada em julgado, 

arquive-se com baixa.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723604 Nr: 4599-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que defiro às partes os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do 

CPC. Honorários inaplicáveis à espécie.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se e cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009522-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

AUTOS SOB N°. 1009522-18.2018.8.11.0003 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO 

COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR IDADE 

proposta por JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega o autor, em sua inicial, em síntese, que é portador de 

doença ocupacional, pois laborava na função de serviços gerais 

carregava peso durante anos, o que ocasionou o surgimento de osteófitos 

da coluna dorso lombar (CID M25.7), escoliose da coluna dorso lombar 

(CID 41.8), lumbago (CID M54.4), HAS (CID I10), documentos anexos. Em 

razão dessa enfermidade sustenta já não conseguir realizar as suas 

atividades laborativas habituais, até porque sua função exige esforço, 

além disso, ficaram sequelas permanentes tais como: dor na coluna, dor 

lombar, perda de força motora dos membros superiores e inferiores. 

Sendo assim, requereu o benefício de auxilio doença por acidente de 

trabalho nº 6164864481 o qual foi deferido, no período de 10 de novembro 

de 2016 a 12 de junho de 2018, sendo cessado sob a alegação de 

inexistência de incapacidade laborativa, contudo, aduz que o 

procedimento do instituto Requerido é equivocado, e merece ser 

prudentemente analisado pelo órgão judicante, pois causa sérios 

transtornos ao Requerente. Por fim, requer seja a tutela pleiteada 

concedida de forma antecipada, com a implantação imediata do benefício 

auxílio doença e, no mérito, a procedência da ação. É o relatório. Decido. A 

antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja 

clara, evidente, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações 

pretendidas, tornando o fato, pelo menos provisoriamente, livre de 

qualquer dúvida. O doutrinador e professor JOSÉ JOAQUIM CALMON DE 

PASSOS (in Comentários do Código de Processo Civil, vol. III, 8ª ed., 

Forense, 2000, p. 28) anota o seguinte: “O que se deve entender por 

prova inequívoca? A prova, em si mesma, não comporta qualificativos com 

conteúdo valorativo. Ela é prova documental, testemunhal, pericial etc. A 

força de seu convencimento é algo menos situado nela que “no ‘pensar’ 

do magistrado a seu respeito, ao analisá-la. Assim, entendemos que prova 

inequívoca é aquela que possibilita uma fundamentação convincente do 

magistrado. Ela é convincente, inequívoca, isto é, prova que não permite 

equívoco, engano, quando a fundamentação que nela assenta-se é dessa 

natureza”. O pedido antecipatório relaciona o restabelecimento de 

benefício de auxílio-doença. A Lei nº 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), assim 

estabelece: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...) Art. 60. O 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 

sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, 

a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 

incapaz. (...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 

de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 

Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez”. O Decreto nº 

3.048/99 (Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras 

providências), assim define as hipóteses de cessação do benefício: “Art. 

78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o 

trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que 

implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. § 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação 

médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da 

capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a 

realização de nova perícia. § 2º Caso o prazo concedido para a 

recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a 

realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério 

da Previdência Social. § 3º O documento de concessão do auxílio-doença 

conterá as informações necessárias para o requerimento da nova 

avaliação médico-pericial. Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de 

outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado 

por invalidez”. No pressuposto fático, ao que consta, através do laudo 

médico emitido, em 04 de junho de 2018, pelo médico, Dr. Marcelo Nunes 

Moreno, que o paciente está “com dor (...) sem melhoras” necessitando de 

“avaliação com ortopedista”, logo, o documento possui caráter 

recomendatório de que a paciente esta temporariamente inapta para 

exercer sua profissão, o que remete a presunção de contradição na 

conclusão pericial da autarquia. Ademais, o documento do especialista 

que acompanha a paciente é de clareza suficiente acerca do seu estado 

de saúde, não havendo dúvida sobre sua incapacidade laboral, pelo 

menos no momento. Assim, presente a relevância de fundamento, ante a 

prova da lesão corporal que está a incapacitar o requerente para o 

trabalho, ao menos temporariamente, bem como o perigo de lesão grave e 

de difícil reparação, já que há registro no atestado médico que o autor é 

portador de intensa dor na região dorso lombar com irradiação para os 

MMSS e para MMII, impossibilitando de retornar a sua atividade laboral. 

Neste mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE 

PERIGO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO – REJEITADA - 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LAUDO PERICIAL 

OFICIAL - MANUTENÇÃO DOS SINTOMAS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

Apesar do laudo pericial oficial, demonstrada a incapacidade laboral do 

agravado através dos laudos médicos, impõe-se o restabelecimento do 

auxílio-doença até então pago ao beneficiário”. (AI, 33362/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013) “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA 

- RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL - COMPROVAÇÃO – 

RECURSO PROVIDO. Comprovado que ainda persiste a incapacidade da 

Agravante para exercer sua atividade laborativa habitual no campo, 

justifica-se a manutenção do pagamento do auxílio-doença até que a 

dúvida seja dirimida na Ação Principal, tendo em vista o caráter alimentar 

desse benefício previdenciário”. (TJ/MT, Ag. 109596/2010, 4ª CC, Rel. Dr. 

Rondon Bassil Dower Filho, j. em 22/3/2011) Por fim, resta consignar que o 

atestado médico goza de fé pública, ou seja, tem presunção de 

veracidade e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade do médico, 

conforme preceitua o art. 91, do Código de Ética Médica. Assim, diante da 

presença dos elementos necessários para a concessão da antecipação 
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da tutela pleiteada, exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, o 

direito à vida e à saúde do requerente, bem como a dignidade da pessoa 

humana, devem se sobrepor a eventual lesão patrimonial do ente 

autárquico. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a autarquia federal providencie o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB: 6164864481) em 

favor do autor. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a 

AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. DR. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA Juiz Auxiliar da CGJ

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012496-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEI FERNANDES PORTELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDA CIRETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1012496-28.2018.8.11.0003 VISTO. NEI FERNANDES 

PORTELA impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, Sr. Rogério Borges 

Cardoso, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e 

certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do 

licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de 

trânsito que são insubsistentes. Aduz o impetrante que é proprietário do 

veículo FORD/F250 XLT, placa KAD-0355, e que foi surpreendido com uma 

extensa listagem de infrações ao tentar licenciar o veículo. Assevera que 

foi impedido de realizar o licenciamento obrigatório do veículo em razão 

das infrações, o que ocasionou a apreensão do automóvel na data de 

15/0/2018, na cidade de Poxoréo-MT, pois não estava licenciado. Alega 

que desconhece por completo as infrações, sendo que não recebeu 

nenhum tipo de notificação de multa cometida por ele ou por terceiros 

enquanto proprietário do veículo. Sustenta, ainda, que a listagem fornecida 

pelo DETRAN descreve diversas infrações cometidas no período de 

22/07/2014 a 15/05/2018, quando o veículo não se encontrava com ele, e 

sim com o Sr. André Luiz Ferreira de Souza. Assim, requer o impetrante a 

concessão de liminar, para determinar que a autoridade coatora permita o 

imediato licenciamento do veículo em questão, sem a obrigatoriedade de 

pagamento das multas e/ou qualquer taxas, inclusive, diária de pátio. 

Requer, ainda, que seja determinado ao CIRETRAN de Poxoréo/MT que 

libere o veículo mediante a apresentação do CRLV de 2018, 

independentemente do recolhimento das diárias do pátio (Id. 16518534). É 

o relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de 

segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está 

condicionado à demonstração da verossimilhança das alegações (fumus 

boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída 

ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre 

convencimento, dependendo o deferimento da relevância do fundamento 

do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar 

a providência final. Alega o impetrante desconhecer as infrações 

vinculadas ao veículo objeto da ação, pleiteando, assim, a emissão do 

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, sem a 

exigência de prévio pagamento das multas exigidas. O cerne da lide reside 

em verificar a possibilidade de expedição do licenciamento do veículo da 

impetrante independentemente do pagamento das multas. Insta mencionar 

que o impetrante insurge quanto às infrações condicionadas ao veículo de 

sua propriedade descritas no extrato do DETRAN de Id. 16518536 e 

16518537 De início, anoto que é competência da Justiça Federal apreciar a 

legalidade do condicionamento e a insubsistência das multas aplicadas 

pelo DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT-000300-E028912209-7455/00, DNIT-000300-E029643142-7455/00, 

DNIT-000300-D011381150-7455/00, DNIT-000300-E031413716-7455/00, 

DNIT-000300-E032628696-7455/00, DNIT-000300-S001565071-7455/00, 

DNIT-000300-S002562140 -7455/00, DNIT-000300-S002590310-7455/00 e 

DNIT-000300-S005534106-7463/00) e pela PRF – Polícia Rodoviária 

F e d e r a l  ( P R F - 0 0 0 1 0 0 - R 3 2 6 4 3 3 7 6 7 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

PRF-000100-T093233612-5720/00), conforme o disposto no artigo 21 do 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 21. Compete aos órgãos e entidades 

executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...) VI - executar a 

fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por 

escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando 

os infratores e arrecadando as multas que aplicar;” Da transcrição do 

mencionado artigo pode-se afirmar que se a competência é do Órgão 

Federal, cabe a ele efetuar o procedimento administrativo para aplicação 

da penalidade, como também, será este legítimo para receber e julgar 

recurso administrativo correspondente. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado: “REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO 

DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, CF). AUSÊNCIA DE DUPLA 

NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA Nº 127 DO STJ. ILEGALIDADE. 

MULTA APLICADA PELA PRF. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. APELO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. (...) 2. Embora o mandado de 

segurança tenha carga predominantemente mandamental, comporta ele a 

declaração de nulidade ou invalidade do ato acoimado de ilegal ou abusivo, 

quando a prova pré-constituída, pela sua qualidade e autossuficiência, 

demonstra de modo irrefragável a prática de ilegalidade. 3. A competência 

para decretar vinculação ou eventual nulidade em processo administrativo 

correspondente à multa é exclusivamente do órgão federal, e via de 

consequência da justiça federal, conforme os preceitos do artigo 109, VIII, 

da Constituição Federal.” (TJMT; APL-RN 77039/2011; Capital; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 06/03/2012; 

DJMT 12/07/2012; Pág. 32). Assim, conclui-se que é da competência da 

Justiça Estadual de Mato Grosso apenas as infrações cometidas no 

âmbito da jurisdição desta unidade da Federação, a saber: 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O D 0 1 6 9 9 9 0 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 0 3 8 7 8 - 7 4 5 5 / 0 0 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 0 7 3 1 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O D 0 3 3 2 4 6 7 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 1 9 0 8 4 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 3 4 1 7 4 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 0 7 7 7 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 7 8 1 8 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 6 8 5 5 3 - 5 6 7 3 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 8 3 0 4 7 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 1 5 1 7 3 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 6 1 5 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 1 5 2 7 3 - 5 4 5 2 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 8 0 4 4 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 2 4 3 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 8 0 8 1 8 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 6 3 1 0 4 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 3 6 6 7 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 0 5 6 0 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 2 0 1 2 2 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 2 8 - 6 5 9 9 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 3 0 - 6 5 9 9 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 2 9 - 6 7 2 6 / 0 1  e 

SINFRA-111200-SIN0139231-6726/01. A respeito da matéria em questão, 

dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de 

Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, 

notadamente do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido 

condiciona-se, entre outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. 

No entanto, apenas se apresenta ilegal o condicionamento da expedição 

do CRLV ao pagamento de multas em relação às quais não tenha sido 

regularmente notificado o infrator, conforme entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL 

DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE 

TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. 

ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 
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7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA 

DO STJ. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Analisando os históricos dos autos de infração 

encartados aos autos, verifica-se, nesta fase inicial, que a impetrante foi 

d e v i d a m e n t e  n o t i f i c a d a  d a s  i n f r a ç õ e s 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O D 0 1 6 9 9 9 0 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 0 3 8 7 8 - 7 4 5 5 / 0 0 . 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 0 7 3 1 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 1 9 0 8 4 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 3 4 1 7 4 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 0 7 7 7 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 6 8 5 5 3 - 5 6 7 3 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 8 3 0 4 7 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 1 5 1 7 3 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 4 3 6 1 5 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 1 5 2 7 3 - 5 4 5 2 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 2 8 0 4 4 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 3 2 4 3 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 6 3 1 0 4 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 3 6 6 7 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 0 5 6 0 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 2 0 1 2 2 - 7 2 4 2 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 2 8 - 6 5 9 9 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 3 0 - 6 5 9 9 / 0 2 , 

S I N F R A - 1 1 1 2 0 0 - S I N 0 1 3 9 2 2 9 - 6 7 2 6 / 0 1  e 

SINFRA-111200-SIN0139231-6726/01, já que as notificações de autuação 

das respectivas multas foram expedidas dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como foram expedidas as notificações de penalidade (fls. 23/66 

do PDF). Como se vê, a lei foi devidamente observada e a impetrante foi 

regularmente notificada em relação às aludidas infrações, já que a norma 

prevista no artigo 281, II, do CTB, é clara ao dispor “que o auto de infração 

será arquivado ou considerado insubsistente se, no prazo máximo de 

trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”, não exigindo, 

portanto, prova do recebimento da notificação pela impetrante, basta 

apenas que a notificação seja expedida no prazo legal. Quanto às multas 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O D 0 3 3 2 4 6 7 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 7 8 1 8 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0580818-7455/00, extrai-se que as notificações de 

autuação foram expedidas fora do prazo de 30 dias. Assim, somente 

referidas infrações não atenderam os procedimentos previstos nas 

legislações pertinentes (a expedição da notificação no prazo de 30 dias), 

de modo que é ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento 

t ã o  s o m e n t e  d a s  s e g u i n t e s  m u l t a s : 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O D 0 3 3 2 4 6 7 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 7 8 1 8 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0580818-7455/00. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). 

Ademais, oportuno mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê 

expressamente que a restituição do veículo removido só ocorrerá 

mediante o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e 

estada de veículos. Vejamos: Art. 271. O veículo será removido, nos 

casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou 

entidade competente, com circunscrição sobre a via. § 1o A restituição do 

veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas 

e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na 

legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) Dessa forma, 

não há que se falar em ilegalidade na cobrança de taxas e despesas com 

remoção e estada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o caso 

é de se deferir parcialmente a medida pleiteada. Com essas 

considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de segurança pretendida, para 

determinar apenas que o DETRAN NÃO PROVIDENCIE A COBRANÇA das 

seguin tes mul tas :  P.RONDO-291510-ROD0332467-7366 /02 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 3 4 7 8 1 8 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0580818-7455/00, para fins de licenciamento do 

veículo da impetrante (placa KAD 0355). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte impetrante. Expeça-se o respectivo mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente ao Estado de Mato 

Grosso, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, 

II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 
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manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 06 de dezembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010223-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011300-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.NILSON NOVAES 

PORTO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013123-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNE CORDEIRO PASSOS (IMPETRANTE)

ANY KAROLLINE MORENO SILVA (IMPETRANTE)

ALESSANDRA DIAS IORA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR ACADEMICO UNIC EDUCACIONAL LTDA - UNIDADE 

RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO)

ARTHUR DE LIMA LIRA (AUTORIDADE COATORA)

FAIR EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1013123-32.2018.8.11.0003 VISTO. ALESSANDRA DIAS 

IORA, ANY KAROLLINE MORENO SILVA e KARINE CORDEIRO PASSOS 

impetraram mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

DIRETOR DA UNIVERSIDADE LEONARDO DA VINCI – UNIDADADE 

RONDONÓPOLIS, Sr. Arthur de Limar Lira, pleiteando a concessão de 

liminar para garantir a participação simbólica delas na colação de grau do 

curso de Direito que ocorrerá em março de 2019, nesta cidade. É o 

relatório. Decido. Antes de decidir o pedido liminar requerido necessário se 

faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar o 

presente mandamus. É que, não há dúvida de que a competência para 

processar e julgar o mandado de segurança é da Justiça Federal, visto 

que o estabelecimento de ensino superior particular, nessa qualidade, 

pratica ato delegatório do poder público da União, sendo seu dirigente, 

portanto, autoridade federal. E a razão se prende à seguinte constatação. 

Como regra geral, o critério definidor da competência da Justiça Federal é 

ratione personae, levando-se em conta a natureza das pessoas 

envolvidas na relação processual. Daí se deflui ser irrelevante, para esse 

efeito, e ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a 

natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do 

objeto da demanda. No caso do mandado de segurança e do habeas-data, 

a Carta Magna deu tratamento especial, destacado. No que tange 

especificamente à hipótese em testilha, estabelece o art. 109, VIII da 

Constituição, ser da competência dos juízes federais os mandados de 

segurança e os habeas-data "contra ato de autoridade federal”, 

excetuados, é claro, os casos de competência dos tribunais federais. Na 

espécie, a Faculdade Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) exerce atividade 

de ensino superior, oriunda do exercício da delegação da União. Trata-se, 

pois, de pessoa de direito privado investida de atividade delegada. Daí se 

extrai que, ou seus atos são de mera gestão interna, ou são próprios e 

típicos da delegação que lhes foi conferida. Não há dúvida de que em 

ambos os casos, obviamente, pode haver o controle via jurisdicional. 

Porém, somente na segunda espécie é que estão sujeitos a insurgência 

pela via do mandado de segurança. Isso porque tal remédio constitucional 

é indicado para controle de “ato de autoridade”, ainda que delegada, 

sendo incabível o manejo quando se trata de ato de particular. Conclui-se, 

pois, que, em se tratando de ato de entidade particular com função 

delegada da União, das duas uma, ou se está diante de ato de autoridade, 

caso em que se tratará necessariamente de autoridade federal delegada, 

sujeita à competência federal, ou se está diante de ato de particular, e não 

ato de autoridade, caso em que o mandado de segurança será incabível. 

Esse princípio, aliás, inspirou a Súmula 60 do extinto TFR: “Compete à 

Justiça Federal decidir da admissibilidade de mandado de segurança 

impetrado contra atos de dirigentes de pessoas jurídicas privadas, ao 

argumento de estarem agindo por delegação do poder público federal”. 

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da 

matéria cogitada nos presentes autos: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE 

DIRETOR DE FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para 

processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor 

de faculdade privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu 

curso de graduação. 2. (...) 8. Nos processos em que envolvem o ensino 

superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, 

cuida-se de mandado se segurança impetrado por aluno com o fim de 

efetivar sua re-matrícula na Faculdade de Administração da 

FAGEP/UNOPAR – entidade particular de ensino superior – o que 

evidencia a competência da Justiça Federal. 10. Conflito negativo de 

competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal, o 

suscitante” (CC 108466 / RS CONFLITO DE COMPETENCIA 

2009/0206998-6, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125), Órgão 

Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento, 10/02/2010, Data da 

Publicação/Fonte DJe 01/03/2010). Vejamos o entendimento firmado pelos 

Tribunais Inferiores: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ENSINO SUPERIOR - 

UNIVERSIDADE PARTICULAR - APROVEITAMENTO DE MATÉRIA 

CURSADA EM OUTRA UNIVERSIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE COLAR 

GRAU - ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO FEDERAL - COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento existente 

nesta egrégia Corte, corroborado por inúmeros julgados recentes 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal 

processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos 

praticados por reitores de instituições privadas de ensino superior, 

máxime quando se tratar de ato decorrente de função delegada do Poder 

Público Federal (TJ-SC, Relator: Rui Fortes, Data de Julgamento: 
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10/08/2004, Terceira Câmara de Direito Público). “PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DIRETOR 

GERAL DE FACULDADE PARTICULAR. INTEGRANTE DO SISTEMA 

FEDERAL DE ENSINO. DELEGAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É consabido que a competência 

para o processamento do remédio heroico é definida em razão da pessoa 

da autoridade coatora (racione personae) e, partindo-se dessa premissa, 

o interesse da união é o fator que determina a afetação da competência 

dos feitos dessa natureza à justiça federal, segundo a exegese do art. 

109, I da Constituição Federal. 2. Conquanto não haja a sua presença na 

espécie, igualmente se afigura afeta à jurisdição federal, haja vista que a 

atividade de ensino superior exercida por particulares decorre de sua 

delegação e, pela dicção do art. 16 da Lei nº 9.394/96, a qual dispõe 

acerca das diretrizes e bases da educação nacional, as instituições de 

ensino superior criadas pela iniciativa privada integram o sistema federal 

de ensino” (TJPA; AC 20093013698-9; Ac. 137340; Belém; Primeira 

Câmara Cível Isolada; Relª Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho; Julg. 

01/09/2014; DJPA 04/09/2014; Pág. 348). “AGRAVO REGIMENTAL EM 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE 

DIRIGENTE DE FACULDADE PARTICULAR NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS DELEGADOS PELA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RATIONE PERSONAE. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NOVA E 

CONTUNDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para julgar 

mandado de segurança que tenha como objeto ato de dirigente de 

faculdade particular na execução de serviços educacionais delegados 

pela união é da justiça federal. 2. Trata-se de competência absoluta pelo 

critério ratione personae, motivo pelo qual sua regra não pode ser alterada 

pela vontade das partes. 3. O artigo 109, § 3º, da Constituição Federal 

somente autoriza que as causas previdenciárias sejam processadas e 

julgadas na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários se este não for sede de vara do juízo federal, bem como 

outras causas previstas em Lei. 4. Caso o recorrente, no agravo 

regimental, não traga argumento novo suficiente para acarretar a 

modificação da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é 

medida que se impõe. 5. Agravo regimental conhecido, mas desprovido. 

Decisão mantida” (TJGO; DGJ-AgRg 337594-47.2008.8.09.0105; Mineiros; 

Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; DJGO 19/06/2012; Pág. 141). Com estas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis, 08 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387749 Nr: 1428-84.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 

EDMARCIO JOSE PEREIRA, ALDEMIRO PAVAN JUNIOR, ALDEMIRO 

PAVAN, ANNY CRISTINY MESSIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 Intimação do(a) Executado(a Anny Cristiny Messias Lima, por meio 

doadvogado Michel José Giraldes Portela OAB/MT 10.081, acerca da 

indisponibilidade dos valores depositados em conta bancária(fl. 116v) 

através do sistema BACENnJUD, cientificando-o(a) de que caso queira 

opor embargos o prazo é de 30(trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733681 Nr: 13627-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERENCIANA CONSTANTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733789 Nr: 13705-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANA VALERIA DA CONCEIÇÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734126 Nr: 13987-63.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734135 Nr: 13996-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734213 Nr: 14060-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734910 Nr: 14623-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA VIEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 
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discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736027 Nr: 15446-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALDEMIRO ALVARO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736365 Nr: 15724-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737236 Nr: 126-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741583 Nr: 3047-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLAVIANE OLIVEIRA DO PRADO ALVES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.
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A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756459 Nr: 11144-91.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ENIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767488 Nr: 1091-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO PAULO MELLO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779717 Nr: 6089-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DA CONCEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784922 Nr: 8142-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGINA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785587 Nr: 8468-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILENE LARA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812373 Nr: 247-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812507 Nr: 309-73.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 
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discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820264 Nr: 3070-77.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRES JOANA OLIVEIRA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 3111-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783903 Nr: 7709-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CARRIJO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer por 

qual motivo acionou o Poder Judiciário para ao final informar que não 

possuir interesse na ocupação do cargo objeto da lide.

Ademais, se não tem interesse na ocupação do cargo, também não deve 

ter interesse no recebimento dos honorários. Assim, esclareça.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739158 Nr: 1431-92.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO ROBERTO MONT SERRAT HORTENCES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENTAL COM. E REPR. CONFEC. LTDA, JOSE 

PAES DE BARROS, IVANI SILVA MATOS, RENA AMARANTE CARNIEL, 

MARCELO REGIS MARTINS, LUIZ CESAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405

 Em consequência, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil).Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003151-38.2018.8.11.0003 VISTO. JOSE DE JESUS 

RIBEIRO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 04 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de 

março de 2019, às 15h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 6 dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002792-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002792-88.2018.8.11.0003 VISTO. JUSCELINO ALVES 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 18 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 
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as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

(Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA 

Trata-se de ação de reparação de danos promovida por particular em face 

do Município de Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da 

desativação do antigo lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que 

o ponto central da demanda não está diretamente vinculado à matéria 

ambiental, já que o objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus 

por danos morais e materiais em razão do encerramento das atividades do 

lixão desta cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano 

ambiental. E mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não 

temos nenhuma ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que 

afastada a competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer 

de ação de indenização decorrente do encerramento das atividades do 

lixão. Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da 

fazenda pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais 

condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas 

pelo autor na inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na 

petição inicial que a parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela 

de responsabilidade pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade 

passiva. Portanto, tem a parte autora o direito de produzir as provas 

conducentes à confirmação das suas alegações, de modo que a efetiva 

configuração da responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com 

o mérito, e como tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, 

verifica-se que não há questões processuais pendentes a serem 

decididas, de modo que declaro o feito saneado, tendo em vista que as 

partes são legítimas e o processo está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do 

CPC). A atividade probatória servirá para comprovar a existência dos 

supostos danos experimentados pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) Competirá a parte autora a 

demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 

373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, por serem necessárias para o julgamento da causa. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de março de 2019, às 

.15h30min. b) As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as de que o não 

comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, será aplicada 

a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, a 

advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009474-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009474-93.2017.8.11.0003 VISTO. ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A opôs embargos de declaração, alegando a 

ocorrência de omissão na sentença que declarou nula a multa aplicada no 

processo administrativo nº0114-003.401-1, ante a ausência de motivação. 

Segundo o embargante, não constou na sentença ordem para devolução a 

embargante do valor da multa depositado nos autos para fins de garantia 

do juízo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Quanto mérito, anoto que assiste 

razão a embargante. Compulsando os autos, observo que na sentença 

impugnada realmente incorreu em omissão, pois não constou a 

determinação para devolução do valor da garantia depositada nos autos 

como garantia, após o trânsito em julgado. Com essas considerações, dou 

provimento aos embargos de declaração para determinar seja devolvido a 

embargante, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, o valor depositado 

nos autos como garantia (R$ 7.006,50 página 171), após o trânsito em 

julgado da sentença proferida neste feito. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003335-28.2017.8.11.0003 VISTO. ADENIR ALVES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 434 de 629



SILVA apresentou embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, 

do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a decisão foi omissa na medida em que deixou de 

apreciar o pedido de tutela antecipada. É o relatório. Decido. Conheço do 

recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, 

a pretensão trazida por meio destes embargos é improcedente quanto à 

alegada omissão. Analisando os autos, verifico que inexiste omissão na 

sentença prolatada neste feito, uma vez que o pedido de concessão de 

tutela antecipada formulado na petição inicial foi analisado e indeferido às 

fls. 44/45. Insta mencionar que no relatório da sentença constou o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada. O magistrado não está 

obrigado a rediscutir em sentença questão já analisada e afastada no 

decorrer do processo, cuja decisão não foi recorrida. Apesar de ter sido 

reconhecido o direito da autora de receber o benefício, para concessão 

da tutela de urgência é indispensável à existência de outro requisito, qual 

seja, “o dano ou risco ao resultado útil do processo”. Desse modo, não há 

que se falar em omissão quando, no decorrer da ação, a parte não trouxe 

aos autos qualquer fato novo que ensejasse a reanálise de pedido já 

decidido e do qual não houve recurso. Sendo assim, não se verifica na 

mencionada sentença a alegada omissão ou qualquer outro motivo que 

justificasse o presente recurso, sendo certo que a insurgência quanto ao 

mérito da demanda deve ser atacada por via adequada que não embargos 

de declaração. De outra parte, verifico apenas a existência de erro 

material quanto à data do início do benefício – DIB: pois constou na página 

90 a seguinte data: 12/04/20173, quando o correto é 12/04/2017. Com 

essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso de 

embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 11 de 

dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793816 Nr: 11801-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE SOUZA BORGES & CIA LTDA ME, 

LUIZ FELIPE SOUZA BORGES, URBANO REZENDE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Urbano Rezende Borges, Cpf: 03188716885, 

Rg: 13479399 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

Finalidade:DA PENHORA via Bacenjud no valor de R$3.149,45 (três mil 

cento e quarenta e nove reais quarenta e cinco centavos), bem como para 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar Embargos à Execução, 

nos termos do artigo 16 da LEF.

Resumo da inicial:Falta de recolhimento de I.S.S.Q.N.

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Ricardo Leite Vieira - Técnico Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792567 Nr: 11343-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES, ROSELI APARECIDA DA SILVA, 

VANESSA TISSIANI PICINI NUNES, CLEUZA BARRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Priscila Tissiani Picini Nunes, Cpf: 

69648417172, e Vanessa Tissiani Picini Nunes, Cpf: 69648395187, Rg: 

0770549-4 SSP MT, brasileiro(a), solteiro(a), empresaria, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

Finalidade:DA PENHORA via Bacenjud no valor de R$2.564,87 (dois mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais oitenta e sete centavos), sendo 

R$774,12 (setecentos e setenta e quatro reais doze centavos) ao 

executado Priscila Tissiane Picini Nunes e R$1.790,75 ao executado 

Vanessa Tissiani Picini Nunes, podendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Ricardo Leite Vieira - Técnico Judiciário

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667801 Nr: 774-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado CRISTIANO EMANOEL BORGES 

DE SOUZA como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso I (redação 

anterior ao advento da Lei n. 13.654/2018), do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena.No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida 

como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não 

ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Não há 

registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se 

em antecedentes criminais, não obstante responda o ora acusado por 

outros crimes.Em relação à conduta social, não há elementos nos autos 

que permitam aferi-la. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680755 Nr: 12273-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Anderson Clayton da Silva e da 

testemunha Renato Teixeira Barbosa, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683550 Nr: 14602-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA COSTA MARQUES, JHONATAN 

ALVES CANDIDO, CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

de fls. 57/84 e, de outro lado, CONCEDO à autuada TATIANE DA COSTA 

MARQUES o benefício da PRISÃO DOMICILIAR, o que faço em 

cumprimento ao HC Coletivo n. 143641/SP, com fulcro no art. 318, inciso 

IV, do CPP, mediante o compromisso de manter o seu endereço atualizado 

e comparecer a todos os atos processuais a que for intimada.Expeçam-se 

os devidos ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA e MANDADO DE 

PRISÃO DOMICILIAR em desfavor de TATIANE DA COSTA MARQUES, 

cientificando-a de que deverá permanecer em sua residência, somente 

podendo dela se ausentar mediante prévia autorização judicial, salvo para 

se dirigir ao fórum e justificar suas atividades, sob pena de 

restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 317 do 

CPP.Destaco, ainda, que a autuada deve ser cientificada de que este juízo 

poderá, a qualquer momento, determinar a fiscalização do cumprimento da 

prisão domiciliar ora concedida.Traslade-se cópia deste decisum para a 

ação penal correspondente (código 684037).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682829 Nr: 13922-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA B. DE OLIVEIRA - 

OAB:21784.0, LUANA DOS ANJOS VIEIRA - OAB:25.294, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB/MT 

19490-MT, ANA JULIA B. DE OLIVEIRA OAB/MT 21784.0 E LUANA DOS 

ANJOS VIEIRA OAB/MT 25.294 PARA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 07/01/2019, ÀS 13H30MIN, NOS AUTOS DE 

PROCESSO Nº 13922-06.2018.811.0064

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325161 Nr: 3270-42.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 3270-42.2009.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILSON DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Wilson de Oliveira, Cpf: 19127766691, Rg: 443.352 

SSP MG Filiação: Antônio Bernardino de Oliveira e Antonia Cortes do 

Carmo, data de nascimento: 31/12/1954, brasileiro(a), natural de 

Uberaba-MG, convivente, motorista, em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

Vistos.WILSON DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, foi denunciado 

como incurso nas sanções do art. 302, da Lei nº 9.503/97, pelos fatos 

constantes na peça acusatória abaixo transcrita:

“(...) no dia 16 de abril de 2009, por volta das 19 horas e 55 minutos, no 

Km 117,7, da BR 163, nesta comarca de Rondonópolis, o denunciado 

WILSON DE OLIVEIRA conduzia veículo Mercedez Benz/LA 1938, placa 

GXA-7987, cabine de cor branca, de forma imprudente, ocasião em que 

praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima 

Alcemir Correa da Silva, conforme Laudo Necroscópico de fls. 36/39.

Segundo restou apurado, o denunciado conduzia o veículo Mercedez 

Benz/LA 1938, placa GXA-7987, cabine de cor branca, qual trafegava 

sentido Rondonópolis-MT a Campo Grande-MS, ao atingir o trecho em 

apreço, teve sua trajetória alterada, derivando de forma oblíqua à 

esquerda, adentrando, inadvertidamente, na contramão de seu 

deslocamento, vindo a colidir com o veículo que a vítima conduzia, sito 

motocicleta Honda CG 125, TITA ES, placa JZQ-9328, cor vermelha, 

causando-lhe lesões corporais, que foram a causa determinante de sua 

morte (...)”

A exordial acusatória foi instruída pelo inquérito policial n.º 

093/2009/DT/MT – ID. 325161, que instaurou por meio de Portaria para 

apurar os fatos e suas circunstâncias transcritos na inicial retro 

mencionada.

Finalizada as investigações, houve o oferecimento da denúncia, qual foi 

validamente recebida em 14.11.2011.

A relação processual formou-se validamente com a citação do acusado ( 

Vide: Certidão de fl. 120 )

 À fl. 123 viera a resposta à acusação.

Saneador consta de fl. 124.

Em audiência de instrução e julgamento foi declarado o réu revel, bem 

como tendo as partes desistido da oitiva da única testemunha arrolada em 

comum ( Vide: Termo de Audiência de fl. 134 ).

Em sede de memoriais, pugnou o representante do M. Público pela 

condenação do réu nos moldes ofertados na denúncia ( Vide: Fl. 135-139 

).

Por sua vez, a defesa, apresentou as derradeira alegações, requerendo a 

absolvição do réu do crime que lhe foi imputado na exordial ( Vide: Fls. 

140-141vº ).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Conforme é de sabença, a ação penal para ser julgada procedente exige 

prova inequívoca da materialidade e delineamento inconteste da autoria.

I ) Da Fundamentação.

 Primeiramente, é indispensável ressaltar que o crime culposo consiste em 

alcançar um resultado antijurídico, não desejado, mas que pode ser 

previsto, isto é, que pode ser evitado caso o agente aja com a devida 

atenção e cuidado na prática de determinados atos.

Por conseguinte, para gerar um édito condenatório em crimes culposos 

alude a existência de elementos essenciais à caracterização da culpa, 

quais sejam: a) conduta voluntária; b) violação do dever objetivo de 

cuidado; c) ocorrência de um resultado naturalístico involuntário; d) nexo 

causal; e) tipicidade da conduta e f) previsibilidade objetiva. A ausência de 

quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente na mesma 

medida em que a ocorrência de todos eles, simultaneamente, a enseja.

Pois bem.

No caso em tela, o acontecimento material do fato, resta sobejamente 

demonstrado através do boletim de ocorrência ( fls. 15- 20 ), certidão de 

óbito ( fl. 26 ) e laudo de necropsia ( fls. 46-9 ).

A autoria do crime é inconteste e vem comprovada pelo laudo pericial de 

fls. 69-86, além dos demais elementos de prova coligidos no presente 

feito.

À época do sinistro, o acusado declarou perante a autoridade policial, in 

verbis:

 “(...) que é habilitado para conduzir veículo automotor na

 categoria E; Que trabalha como motorista na empresa Translinder – 

Transportes Rodoviários há mais de dois anos; que na data de 

16.04.2009, por volta das 19:55 horas trafegava com o Caminhão 

Mercedez Benz/LS, 1938, de cor branca, placa GXA-7987, na BR 163 no 

sentido Rondonópolis a sonora, quando na altura do KM 117,7, diminuiu a 

velocidade para adentrar a empresa cooperga para abastecer, onde 

entrou na faixa do meio da pista para adentrar a sua esquerda, onde 

estava com a seta ligada e esperando os veículos que trafegavam no 

sentido contrário passarem, quando viu um motociclista em alta velocidade 

vindo também em sentido contrário, onde este assustou e tentou passar 

pela direita do caminhão do declarante, que ao perceber que o motociclista 

saiu para sua direita, então tentou cruzar a pista, mas o motociclista 

acabou colidindo no truck do caminhão, pois do lado direito do declarante 

vinha subindo um Fiat Uno; que, de imediato o declarante parou o 

caminhão e desceu e acionou o SAMU e a polícia Rodoviária (...)”.

 Em que pese a declaração acima, mesmo que a velocidade desenvolvida 

pela vítima fosse acima do permitido para aquela via de circulação, não foi 

a causa determinante do sinistro, conforme declaração da perícia técnica 

em que se concluiu através do exame pericial in loco, que o sinistro se deu 

por ato do réu, que não tomou as medidas necessárias de cautela.

Para melhor elucidação, eis o item “4” e a parte conclusiva ( Item “5” ) do 

laudo pericial criminal colacionado às fls. 69-86, ipis litteris:

“4 DA PROVÁVEL DINÂMICA DO EVENTO:
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(...)

Trafegava o Veículo V1 ( Caminhão Mercedes Benz ) na Rodovia BR 163, 

nas proximidades do Km 117, quando ao atingir o trecho em apreço, teve 

sua trajetória alterada, derivando de forma oblíqua à esquerda, adentrando 

inadvertidamente na contramão de seu deslocamento. Neste mesmo 

momento, o Veículo V2 (Motocicleta) que transitava em sentido contrário, 

teve sua trajetória interceptada, vindo a colidir com a lateral direita do V1, 

de modo que seu condutor, após se chocar com a mesma lateral do 

Caminhão, foi projetado por uma distância de 15,60m (quinze metros e 

sessenta centímetros), caindo ao solo. Ato contínuo, V1 ainda arrastou a 

V2 por distancia de 6,30 m (seis metros e trinta centímetros), tendo, então 

se imobilizado fora da pista de rolamento.

5 CONCLUSÃO

Assim, ante o estudo e interceptação dos vestígios materiais relacionados 

acima, compatibilizando-os com as observações colhidas quando da 

realização dos exames no local do acontecimento dos fatos, conclui o 

signatário que a causa determinante do acidente foi a manobra irregular do 

Veículo V1 (Caminhão), efetuado pelo seu Condutor, ao praticar um desvio 

de direção à esquerda, resultando invadir a faixa de sentido contrário à 

sua mão de direção e colidir com o veículo V2 (Motocicleta) que ali 

trafegava regularmente.”. ( Destaquei )

Pois bem.

Feitas essas consignações iniciais, resta analisar os requisitos para 

configuração do crime culposo, de modo que a previsão legal da conduta 

culposa, no caso, é verificada no art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 1997.

A conduta humana está presente, já que o acusado era quem dirigia o 

veículo (Mercedes Benz) envolvido no acidente, consoante se depreende 

de seu interrogatório na fase inquisitiva, o que afasta qualquer tese 

acerca da negativa de autoria.

O resultado naturalístico ocorreu, já que a vítima Alcemir Correa da Silva 

faleceu ( Vide: Certidão de Óbito de fl. 26 )

A inobservância do dever de cuidado do acusado, na modalidade 

imprudência, está patente.

Isso porque, não é lógico que a vítima colidisse na lateral do veículo do 

acusado, se este não fizesse uma conversão a esquerda, na frente da 

vítima para adentrar no trevo, pela contramão, conforme assinalado pelos 

peritos oficiais no laudo supracitado.

Também está configurado o nexo causal, uma vez que a morte da vítima 

ocorreu em função da colisão, em virtude da imprudência do réu na 

direção do veículo automotor.

Quanto à previsibilidade objetiva do sujeito, é inconteste que o acusado 

não trafegava adequadamente, realizando uma conversão na contramão, 

manobrando irregularmente o veículo que conduzia, o que contraria o art. 

34 da Lei nº 9.503, de 1997, a fim de evitar a colisão. Essa conduta, caso 

fosse observada pelo réu, não causaria o acidente.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR (CTB, ART. 302). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 

DO ACUSADO. 1. CULPA. CONVERSÃO À ESQUERDA. TRANSPOSIÇÃO 

DE PISTA COM ACOSTAMENTO. CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA 

REALIZAR A MANOBRA (CTB, ART. 37). 2. SUSPENSÃO DA 

HABILITAÇÃO. QUANTUM DA PENA (CTB, ART. 293). MOTORISTA 

PROFISSIONAL. 1. Age com culpa, na modalidade imprudência, o motorista 

que, pretendendo ingressar em lote lindeiro à via, localizado na margem 

oposta daquela em que se encontra, desloca o veículo para o 

acostamento e inicia manobra de transposição da pista de rolamento sem 

se certificar de que nenhum outro veículo por ela transitava, e dá azo à 

colisão com motocicleta que regularmente seguia o fluxo. 2. A pena de 

suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser 

imposta ao agente por, no mínimo, 2 meses. Tal prazo não pode ser 

reduzido somente porque o apenado é motorista profissional. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - APR: 20130879003 SC 

2013.087900-3 (Acórdão), Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 

03/11/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Diante disso, o conjunto probatório não deixa dúvidas a respeito da 

configuração dos crimes previsto no artigo 302 do Código de Trânsito 

Brasileiro, vez que presente todos os requisitos essenciais para sua 

caracterização, impondo-se, portanto, a condenação do acusado.

II ) Do Dispositivo.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES e por tudo mais que dos auto consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WILSON DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade 

de 02 ( Dois ) anos e 04 ( quatro ) meses de detenção, em regime inicial 

aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), bem como decreto em seu desfavor a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ( um ) ano a 

contar da data do trânsito em julgado da sentença.

III ) Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, inscrito 

no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, então, passo à individualizar a sanção a ser 

imposta ao acusado.

Culpabilidade evidentemente demonstrada, contudo, não excede a 

normalidade do tipo penal previsto. Quanto aos antecedentes, é o réu 

primário. Quanto à conduta social e personalidade do agente, não existem 

no feito elemento(s) que permita(m) suas aferições, eis que, conforme é 

cediço, a experiência e a vivência do magistrado, per si, não substitui a 

imprescindível realização da prova técnica a esse respeito, qual seja, o 

exame psicológico. Os motivos e as circunstâncias do crime não devem 

sopesar em desfavor do réu, eis que inerentes ao tipo penal. As 

consequências do crime devem ser valoradas negativamente, eis que 

restou danificado a motocicleta que a vítima conduzia, consoante se infere 

do laudo pericial acostado nos autos, além do que a conduta do réu expôs 

a riscos demais condutores que trafegavam pela via, eis que consoante 

consignado pelo imputado, teria outros veículos transitando ( Fiat UNO ). 

Quanto ao comportamento da vítima, não merece qualquer tipo de 

valoração negativa.

Assim, ponderando a existência de uma única circunstância judicial 

desfavorável, fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos e 04 ( quatro) meses 

de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não existem agravantes ou 

atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a PENA 

PROVISÓRIA em 02 (dois) anos e 04 ( quatro ) meses de detenção.

 Na terceira e última fase da fixação da pena, não há causas de 

diminuição e aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual a 

PENA DEFINITIVA permanece no patamar de 02 (dois) anos e 04 ( quatro ) 

meses de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, “C”, do CP).

Da Substituição da Pena

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos, notadamente em face da reprimenda imposta.

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Do Direito em Apelar em Liberdade

Tendo em vista que o sentenciado respondeu ao processo em liberdade e 

que não vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, no 

caso de eventual recurso, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 Da Fixação do Valor Mínimo para Reparação

Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deixo de 

condenar o réu ao pagamento de reparação material e/ou moral à família 

da vítima ( Art. 384, inciso IV, do CPP ), haja vista a ausência de 

formulação de pedido, neste sentido, pelo Ministério Público ou pelos 

familiares do ofendido.

Quanto ao tema, eis o que entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO 

CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – (...) 2. 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS – 

CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – (...). 

(...) 2. Com relação ao valor mínimo a título de reparação de danos, 

previsto no inciso IV do art. 387 do CPP, realmente consta tal pedido na 

denúncia, bem como o parquet ratificou tal condenação nas alegações 

finais orais formuladas na audiência de instrução e julgamento. Não 

obstante, em nenhum momento do processo ocorreu o contraditório 

substancial acerca dos danos causados aos familiares da vítima, o que 

obsta a condenação pecuniária. Contudo, para que seja fixado na 

sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, necessária se faz a existência de pedido 

formal e expresso das vítimas ou do Ministério Público neste sentido, 

inclusive mediante a indicação de valores e provas suficientes a 

sustentá-los, após o que deve ser possibilitado o contraditório ao réu, a 

fim de que se defenda e produza contraprova, sob pena de violação do 

princípio da ampla defesa. O Ministério Público não se desincumbiu de 

produzir provas suficientes e específicas quanto ao valor de qualquer 

dano eventualmente suportado pelos familiares da vítima, de modo que a 

ausência de comprovação do efetivo prejuízo experimentado também 

impede a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do 
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Código de Processo Penal. (...). Recurso parcialmente provido”. (TJMT. 

Recurso de Apelação Criminal n. 72394/2015. Órgão Julgador: Terceira 

Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do 

Julgamento: 30/09/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 13/10/2015). 

Destaquei.

 Da Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

Levando em consideração a gravidade dos delitos e as circunstancias 

judiciais e legais do sentenciado, decreto em seu desfavor a suspensão 

da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ( Um ) ano a contar da 

data do trânsito em julgado da sentença, justificando a elevação acima do 

mínimo legal, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado pelo réu, 

devendo tal imposição ser mais severa, ou seja, proporcional à sua 

gravidade.

Das Providências Finais

Antes Do Trânsito Em Julgado:

Publicar e registrar a sentença.

Expedir intimação da sentença ao sentenciado e ao Defensor, dando-lhe 

ciência desta decisão e colhendo-se manifestação acerca do desejo de 

recorrer, consoante determina o item 7.14.2 da CNGCGJ/MT.

Dar ciência da sentença ao Ministério Público.

Após o Trânsito Em Julgado:

Certificar a data em que se deu o trânsito em julgado.

Inscrever o nome do condenado no rol dos culpados.

Comunicar o trânsito em julgado da sentença ao cartório distribuidor, aos 

institutos de identificação estadual e nacional, à Polinter e à Justiça 

Eleitoral, este para os fins previstos no art. 15, inciso III da CF/88.

Encaminhar o feito ao contador judicial para apuração das custas do 

processo.

Expedir a guia de execução penal e encaminhá-la ao Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta Comarca.

Confeccionar e remeter o Boletim Individual do condenado para o Instituto 

de Estatística do Estado.

Oficiar ao DETRAN informando a suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Decorrido o prazo recursal e procedido com atendimento de todas as 

determinações constantes deste ato processual, arquive o feito mediante 

as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de 

maio de 2017.

Wladymir Perri – Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682662 Nr: 13800-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, 

EDSON SOARES TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado Dr. Ary da Costa Campos OAB/MT 16.944/B, para 

apresentação de resposta a acusação, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado Dyeyton Nunes dos Santos Souza informou o patrono 

como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675939 Nr: 7815-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA DA SILVA CRUZ, NATELSON 

RODRIGUES AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do advogado Dr. Ary da Costa Campos OAB/MT 16.944/B, para 

apresentação de memoriais da defesa, dentro do prazo legal, uma vez que 

a acusada Eduarda da Silva Cruz informou o patrono como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679308 Nr: 10878-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - 

OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 11.152

 Intimação do advogado Dr.Pablo Cortez Loi OAB/MT 11.152, para 

apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal, uma vez que o 

acusadoJosé Rodrigues da Silva informou o patrono como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679308 Nr: 10878-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - 

OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 11.152

 Intimação do advogado Dr. Gean Guilherme da Costa Gaspareto OAB/MT 

24.589, para apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal, uma 

vez que o acusado José Rodrigues da Silva informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633799 Nr: 5278-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO PEREIRA ANICESIO, ISMAEL 

LIMA RIBEIRO JUNIOR, DIONATHAN BATISTA COSTA, RONIEL MIRANDA 

ROBERTO, MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS, DOUGLAS DA 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.330, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17.948/B-MT, 

Carla Andréia Batista - OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68.827/PR

 Vistos.

Considerando a ausência de pauta para designação de audiência, 

intime-se novamente o (a) acusado (a) para no prazo de 10 (dez) dias 

apresentar justificativa escrita sob pena de revogação da benesse 

outrora concedida e designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675427 Nr: 7337-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu PATRICK 

DUARTE DE OLIVEIRA à fl. 112, ante a certificação de sua tempestividade 

(fl. 113), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 118/125), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666432 Nr: 14549-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu NATAL 

MORAES DOS SANTOS à fl. 252, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 253), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 258/262), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683573 Nr: 14624-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14624-49.2018.811.0064 – Cód. 683573

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MIKAEL 

SOARES DA SILVA como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, para tanto, 

requisite-se à autoridade policial o encaminhamento do laudo pericial do 

local dos fatos, bem como a identificação do criminal do acusado e o 

resultado do confronto de suas impressões digitais requisitados às fls. 

29/29-v.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676167 Nr: 8025-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE MELO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLICIA LUPINETT FERNANDES 

- OAB:21899/0, JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722

 Autos nº 8025-94.2018.811.0064 – Cód. 676167

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Gustavo de Melo Siqueira como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682912 Nr: 14026-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14026-95.2018.811.0064 – Cód. 682912

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado WESLEY 

PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, para tanto, 

requisite-se à autoridade policial o encaminhamento do termo de 

apreensão e laudo pericial das armas de fogo utilizadas para a prática do 

delito.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682991 Nr: 14082-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ALEX SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 14082-31.2018.811.0064 – Cód. 682991

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ALISON 
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ALEX SILVA SANTOS como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682662 Nr: 13800-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA, 

EDSON SOARES TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA e EDSON SOARES TOBIAS como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, proceda-se a retificação na capa dos autos para fazer constar os 

02 (dois) denunciados qualificados na cota retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617774 Nr: 859-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA, THAYNAN 

SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade dos acusados ANDRÉ 

OLIVEIRA DA SILVA e THAYNAN SOUZA DOS SANTOS, nos termos do 

art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, IV do CP, bem como os ABSOLVO 

da imputação referente ao delito do art. 35 da lei 11.343/06, e o faço com 

fulcro no art. 386, VII do CP. Determino o levantamento do valor 

apreendido, bem como a restituição dos objetos apreendidos. Intimem os 

sentenciados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar conta a ser 

depositado o valor, bem como proceder com a retirada de seus bens, sob 

pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente ao 

Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente. Transcorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já DETERMINO o levantamento do valor 

apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre 

Drogas - FUNESD/MT. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas 

de estilo. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680757 Nr: 12275-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, 

ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6.115-B MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 Intimação do advogado dos denunciados para, no prazo legal, apresentar 

defesa prévia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637769 Nr: 8563-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22889, Olívia de Mattos Garcia - OAB:14.064

 Processo: 8563-80.2015.811.0064 – Código: 637769.

Vistos etc.

Os presentes autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com decisão reformando a sentença recorrida.

Portanto, determino a intimação das partes para manifestarem quanto ao 

teor do v. acórdão de fls. 124/137, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, decorrido o período ora concedido, o que deverá ser certificado, 

não havendo manifestação, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637767 Nr: 8561-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido articulado na exordial, com fundamento no Artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. E, por consequência DEFIRO a guarda 

definitiva da menor ADRIELLY PINHEIRO RIBEIRO em favor da requerida 
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DAIANE PINHEIRO MACEDO, devendo esta, obedecer ao Artigo 33 e seus 

parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de 

ulterior revogação, a qualquer tempo (Artigo 35 da Lei 

8.069/90).Expeça-se o competente termo de guarda definitiva (Artigo 32 

Lei 8.069/90 - ECA).Sem custas e honorários, na forma da Lei.Dê-se 

ciência ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil). 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Às providências.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de dezembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MTJUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHERTERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DE JULGAMENTONúmero  do  Processo : 

13455-27.2018.811.0064 – Código 682231Espécie: Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINALParte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato GrossoParte 

Réu: Hugo Dias AlmeidaData e horário: terça-feira, 11 de Dezembro de 

2018, 11h45min.PRESENTESJuiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias 

PintoAutor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato GrossoPromotor de 

Justiça: Augusto Cesar FuzaroAdvogado: Thalles Rezende de PaulaParte 

Réu: Hugo Dias AlmeidaAberta a audiência constatou-se a presença do 

Ministério Público por intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, 

das vítimas e o acusado.As partes apresentaram os memoriais na forma 

do Artigo 403, caput, do Código de Processo Penal. Vistos etc.Os 

antecedentes criminais do acusado dão conta de existência de Guia de 

Execução Penal, pela condenação de 04 anos e 08 meses de reclusão 

pole regime semiaberto, pela capitulação do crime descrito no Ar. 306 do 

Código de Trânsito, além de roubo qualificado e, havendo dúvida há 

eventual regressão de pena, DETERMINO que seja oficiado aquele digno 

Juízo (Quarta Vara Criminal), para que informe a este Juízo o mais breve 

possível acerca de eventual regressão de pena, para que essa 

magistrada possa decidir acerca da concessão da liberdade provisória ou 

relaxamento da prisão, não só pelo tempo da prisão, mas pela conclusão 

da instrução criminal.O processo está pronto para sentença, o que será 

feito no tempo e modo devido. Permaneçam os autos conclusos para 

prolação da sentença. Às providências. Cumpra-se.Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaThalles Rezende Lange de PaulaAdvogado 

Hugo Dias Almeida Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666996 Nr: 22-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 Código: 666996

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 129.

Com efeito, intime-se o acusado para que informe se irá constituir 

advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

devendo o réu informar ao Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento do 

mandado.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650557 Nr: 222-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SILVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 Código: 650557

Vistos etc.

Considerando que o acusado foi devidamente intimado por edital (fls. 

165/167 e fls. 177), manteve-se inerte, dessa forma, nomeio a Defensoria 

Pública, por seu digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do 

acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643671 Nr: 4859-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT TEIXEIRA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 643671

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou sem informar novo endereço a este Juízo (fls. 67), razão pela qual 

o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo 

Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 

28/05/2019, às 13h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 64.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641214 Nr: 2693-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 641214

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 111.

 Com efeito, proceda-se à intimação do réu por edital, nos moldes do 

Artigo 392, VI, do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a intimação, retornem-me os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623591 Nr: 6400-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MELO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado PAULO SÉRGIO MELO 

MACHADO, devidamente qualificado nos autos, em razão de ter ocorrido a 

prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente e 

retroativa, em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 329909 Nr: 718-70.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 329909

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO os pedidos de desistência de oitivas da vítima 

Laura Maria da Silva e da testemunha Érica Cristina de Oliveira Silva, ante 

o teor das manifestações de fls. 209 e fls. 211.

 Por fim, designo o dia 21/02/2019, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685557 Nr: 16393-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON2, JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:OAB/MT 18408a

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público de fls. 

64/66 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária formulado às 

fls. 50/54, vez que permanecem os requisitos e fundamentos lançados na 

decisão de fls. 37/41.Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627214 Nr: 200-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALMO GONÇALVES PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 627214

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 121, redesigno a solenidade para o dia 

08/10/2019, às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659573 Nr: 8614-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DELGUINGARO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 659573

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 121, redesigno a solenidade para o dia 

08/10/2019, às 13h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632637 Nr: 4425-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:

 Código: 632637

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Tatiane Oliveira de Freitas, ante o teor da cota ministerial de fls. 87.

Ademais, designo o dia 24/04/2019, às 15h30min, visando o interrogatório 

do acusado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654731 Nr: 4242-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 654731

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 129, redesigno a solenidade para o dia 

08/10/2019, às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639970 Nr: 1535-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT-16.137

 Código: 639970

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 95, redesigno a solenidade para o dia 

08/10/2019, às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665124 Nr: 13441-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NOBRE LOURENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Código 662961

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação apresentada 

(fls. 47/48), não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 21/05/2019, às 

14h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência de 

instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N. 05/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE SINOP - O JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital, torna público, após o prazo de recurso, o resultado definitivo 

dos candidatos classificados com as notas dos candidatos da prova 

objetiva e da prova prática de sentença, em conformidade com o Edital n. 

01/2018, de 10.10. 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica, 

Edição de nº 10357, de 11.10.2018.

* O Edital n° 05/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008096-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1008096-66.2017.8.11.0015. IMPUGNANTE: 

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA IMPUGNADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Ante a assembleia de credores que aprovou o 

plano de recuperação judicial, intime-se a parte impugnante para afirmar 

se ainda mantém está impugnação, no prazo de 10 dias, sob pena de seu 

silêncio figurar como desistência e consequente arquivamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000434-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000434-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

REGINA MARIA LUZ REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA 

Vistos etc. O prazo para apresentação de quaisquer divergências já se 

esgotou. Desta feita, nos termos do art. 15, inciso I,da Lei n.° 11.101/2005 

determino a inclusão deste crédito ao quadro geral de credores. 

Translade-se cópia ao processo principal. Após tudo cumprido, 

arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011897-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 17467-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CORREA DOS SANTOS, RAFAEL 

GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, DIEGO 

GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT / 9.231-B, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta pretensos efeitos infringentes dos embargos 

declaratórios de p. 209/219, ouça-se a parte embargada em 10 dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 2058-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI WALL GOMES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias,sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, uma vez que restou inexitosa 

a busca de bens através dos Sistemas BACENJUD / RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176890 Nr: 12622-69.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTELLANI COSTI - 

OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222235 Nr: 994-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA RODRIGUES, CAMILO 

PERAZZOLI, Teresa Morari Perazzolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:238100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:160487 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao cancelamento do Alvará Eletrônico expedido, ante a 

inconsistência nos dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171017 Nr: 6079-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI ALEXANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU TONIETO SCALABRIN, MARIA DE 

FÁTIMA DOS SANTOS TORRES SCALABRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo às fls.78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 38769 Nr: 1875-41.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWF INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA., 

DENNY WILLIAM FELIZ, ALAN RODRIGO FELIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA VENTORIM - 

OAB:8.378/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Denny William Feliz, inscrito no CPF Nº 880.895.259-20; Alan Rodrigo Feliz, 
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inscrito no CPF Nº 997.646.349-34 até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 185.105,89 (cento e oitenta e cinco mil, cento e cinco reais e 

oitenta e nove centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), determino seja transferida 

imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a 

este processo, quando restará formalizada a penhora.Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, a ser desde logo desbloqueado, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, ciente de que sua inércia implicará no 

arquivamento administrativo dos autos, que desde logo determino, com a 

espreita da prescrição intercorrente a fustigar-lhe a execução.Cumprida a 

determinação retro, esclareça a Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. o estranho substabelecimento de p. 255 em nome de um tal 

Meett, melhor identificando-se, de modo a regularizar sua representação 

processual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170040 Nr: 5088-74.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DULINO MARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte 

executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve ser 

aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Defiro a juntada do 

substabelecimento de p. 115. Anote-se para fins das intimações de estilo. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124137 Nr: 3350-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GHISLERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. [...] Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, 

de maneira subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte 

exequente, de modo a buscar bens em nome da parte executada pelo 

sistema INFOJUD, através da última declaração de imposto de renda. Com 

a resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição. Após, cumpridas as diligencias retro, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, por 

abandono. Defiro ainda a juntada do substabelecimento apresentada na 

petição 222/223. Anote-se para fins das intimações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82121 Nr: 10420-32.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA OLIVEIRA SPADONI - ME, 

ROSSANA OLIVEIRA SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. [...] Com efeito, sendo negativa a busca por meio do RENAJUD, 

de maneira subsidiária, defiro a pesquisa online pretendida pela parte 

exequente, de modo a buscar bens em nome da parte executada pelo 

sistema INFOJUD, através da última declaração de imposto de renda. Com 

a resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição. Após, cumpridas as diligencias retro, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, por 

abandono. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270964 Nr: 10420-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA GELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE F. C. ROSSAFA BARRACHI - 

OAB:OAB/MT 21.127 B, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Ação declaratória de resolução por inexecução de contrato 

c/c reintegração de posse, com pedido liminar, aviada por Pissinatti 

Empreendimentos Ltda. em face de Eliane Aparecida Gelinski, ambos 

qualificados. (...). Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte 

requerente a pagar custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267272 Nr: 7911-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA SILVA & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. P. DA ROSA SOUZA - MATERIAL -ME, 

VALDIRENE PEREIRA DA ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de p. 31/32, aviada por 

José Alves da Silva & Cia Ltda. em face de V. P. da Rosa Souza – Material 

– ME e Valdirene Pereira da Rosa Souza, todos qualificados, vindo a parte 

exequente à p. 45 informar o cumprimento integral do seu crédito pela via 

administrativa, a requerer a isenção de custas e despesas processuais e 

o desentranhamento do título de crédito de p. 27, que consubstanciou a 

ação inicial. (...). Defiro o pedido de desentranhamento do título de p. 27. 

Para tanto, determino o desentranhamento do documento p. 27, 

substituindo-o por cópia, mediante certidão nos autos, às expensas da 

parte exequente. Custas e as despesas processuais por conta da parte 

exequente, assumindo cada parte os honorários de seu patrono. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152784 Nr: 875-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON GURJÃO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta 

por Banco Itaucard S/A. em face de Nilton Gurjão de Brito, ambos 

qualificados. R. decisão inaugural de p. 26/28 deferiu a liminar suscitada a 

determinar a apreensão do veículo objeto da lide. (...).

 Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar 

custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade.

Indefiro o pleito de baixa de restrição no prontuário do veículo no DETRAN, 

haja vista que não foi lançada qualquer reserva ou constrição por este 

juízo. Eventual restrição promovida pela parte autora compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas.

P. I. C."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011901-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 000.741.031-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011901-90.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AUGUSTO 

NUNES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, 

distribuída em plantão judiciário regionalizado, não analisada pelo digno 

magistrado plantonista, por entender que não se tratava de matéria de 

plantão (Id. 16987335), para assegurar o tratamento médico necessário 

em decorrência de uma pneumonia, até que seja restabelecida sua saúde, 

aforada por Augusto Nunes de Oliveira, representado por seu genitor 

Eduardo Moreira de Oliveira Silva, em face de Unimed Norte do Mato 

Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, todos qualificados. Sustentado, 

em síntese, que seu genitor firmou instrumento de adesão de plano de 

saúde com a parte requerida em 01 de agosto de 2018, de abrangência 

nacional, sendo ele um de seus dependentes. Foi levado até o Pronto 

Socorro do Hospital Santo Antônio, no dia 07 de dezembro de 2018, por 

estar passando mal. Após consulta médica, foi diagnosticado pela médica 

pediatra neonatologista, Dra. Taisa Samora, CRM-MT 8609, RQE 3696, RQE 

3708, com “quadro de pneumonia necessitando de internação para 

tratamento de emergência” (p. 03, Id. 16987334), CID 10 J18.0. Afirmado 

que diante do diagnóstico, seu genitor solicitou atendimento emergencial à 

parte requerida, sendo-lhe negado, sob o argumento de não 

preenchimento do período de carência contratado. No mérito, pugnou pela 

confirmação da tutela provisória de urgência e condenação da requerida 

na indenização por danos morais, no valor sugerido de 40 

salários-mínimos, assim como nos ônus de sucumbência. Atribuído valor à 

causa de R$ 38.160,00. Juntados documentos. Juntado o contrato 

mencionado da relação jurídica material entre as partes, conforme Id. 

16989559. É o relatório. Decido o pleito de tutela provisória de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Como visto, a criança autora, com quase seis meses de 

vida, com histórico de nascimento prematuro entre 25 e 26 semanas de 

gestação, a significar prematuridade em torno de seis ou sete meses, que 

já recomenda cuidados especiais e redobrados, com quadro de patologia 

infecciosa, pneumonia, que exsurge como típico caso de análise urgente, 

inclusive em regime de plantão. Volvendo os olhos para o caso em testilha, 

analisando os documentos acostados à inicial, verificados os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o documento de p. 

01/07, Id. 16989559 (contrato de adesão), a demonstrar que a parte 

autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, na 

condição de dependente de seu genitor, bem como caracterizadas a 

urgência e a emergência do tratamento necessário e adequado para a 

patologia de pneumonia, em que foi diagnosticada e negado pela parte 

requerida, sob o argumento de não atendimento do período de carência (p. 

04/05, Id. 16987334). Evidenciado inclusive que o quadro clínico de saúde 

da parte autora se agravou, necessitando ser conduzida a Unidade de 

Terapia Intensiva, conforme relatório médico de p. 05, Id. 16987335, 

emitido na data de ontem, 10/12/2018, pela Dra. Marcela Santos Leite, 

pediatra intensivista da unidade infantil do Hospital Santo Antônio. 

Urgência e emergência ostensivamente patenteadas. Nesse passo, de 

acordo com o item contratual 8.1.1, com inspiração na Lei de regência 

adiante mencionada, “a carência explicitada nesta cláusula é individual e 

contada a partir da data de início de vigência do contrato e a partir da data 

da inclusão, para os inscritos posteriormente”. Assim, de acordo com o 

item 8.1.2 do mesmo contrato, os prazos de carência, coerentemente 

variados, são de, letra “b”, “24 horas para atendimento de 

urgência/emergência...”. Porquanto tenha a ressalva de que cobriria 

“somente atendimento ambulatorial”, tal estipulação unilateral em contrato 

adesivo, se prevalente, seria o mesmo que dar com uma mão e tirar com a 

outra, pois males menores, tipo gripe, resfriado etc., geralmente não são 

enquadrados como urgência/emergência, sendo os males piores, como a 

pneumonia diagnosticada do autor, justamente os que levam a 

urgência/emergência, que até podem ter atendimento ambulatorial, mas em 
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regra exigem internação e até em UTI, conforme o próprio o caso bem 

ilustra. Destarte, não obstante o período de carência contratual pela parte 

autora, o tratamento necessário e adequado para a patologia de 

pneumonia que se encontra acometida, insere-se em caráter de 

urgência/emergência, devidamente atestado por duas profissionais da 

área médica (p. 03, Id. 16987334 e p. 05, Id. 16987335), reputando, a 

priori, injusta a recusa da requerida quanto ao custeio do tratamento 

médico, inclusive das despesas com a UTI Infantil. Circunstância 

excepcional que exige a cobertura em respeito à dignidade da pessoa 

humana, a preservar o maior bem do ser humano: sua própria vida. A 

propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PLANO DE SAÚDE – 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRAZO DE 

CARÊNCIA – AFASTAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO DECISUM 

OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que 

entendeu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que 

a interpretação de cláusula de carência estabelecida no contrato de plano 

de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada, a fim 

de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. Não havendo omissão, 

ou contradição, no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os 

embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos 

meramente impugnativos”. (TJMT - ED: 00232228720188110000, Relator: 

Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 18/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2018); “CIVIL. 

CONSUMIDOR. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE 

CARÊNCIA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que 

implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independente 

do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da 

Lei n. 9656/98. 2. Tal entendimento se coaduna com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo certo que o consumidor merece 

especial proteção quando o serviço contratado visa garantir-lhe a própria 

saúde e integridade física.[...]. 5. Recurso conhecido e não provido”. (TJDF 

- 0026123-07.2016.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/05/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 19/05/2017 . pág.: 686-692). Ademais, calha assentar que a 

jurisprudência já pacificou que a cláusula de carência estabelecida em 

contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, deve ser ponderada em sua aplicação, quando se revela 

circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de 

urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, 

tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar 

eficiente amparo à saúde e à vida (STJ REsp 466.667/SP). No caso, ainda 

que o contrato entabulado entre as partes possua cláusula contratual 

expressa do prazo de carência, estipulado pela Lei n.º 9.656/1998, tem-se 

que esta, à luz da situação fática impõe-se restrição de direito da parte 

autora, um bebê de pouco mais de cinco meses de idade, considerando a 

urgência e emergência do caso, a qual o prazo de carência fica afastado, 

diante a urgência no tratamento. Na hora de contratar, significando 

faturamento, o que é salutar, pois ninguém sobrevive de vento, a 

requerida se dispôs. Na urgência/emergência verificadas, coloca 

empecilhos que a retidão contratual em casos tais, sem mesmo precisar 

das normas consumeristas, incidentes à espécie, exige dos contratantes 

com base na cláusula geral de probidade e boa-fé objetiva que as partes 

devem guardar o tempo inteiro. Desde as tratativas, passando pela 

contratação e até a execução. Dicção do art. 422 do Código Civil. Nesse 

rumo de ideias, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento 

consolidado segundo o qual “o período de carência contratualmente 

estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações 

emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; 

AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP; 

AgRg no REsp 929893/PR). Dessa forma, presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial. 

Merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por 

óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC. Presentes os 

requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do 

CPC. Apesar da dificuldade vislumbrada, em virtude dos mencionados 

custos do tratamento almejado, não é absolutamente irreversível a tutela 

de urgência ora conferida. Obrigação de fazer, cuja prestação, acaso 

concedida a tutela específica ou determinadas providências equivalentes 

que a assegurem, se não respeitadas, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da ordem, 

podendo inclusive aplicar astreintes, incidentes também no processo de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, desde que suficientes 

e compatíveis com a obrigação a ser efetivada, com parcimônia e bom 

senso, fixando-se prévio prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

Dicção dos arts. 497, 536 e 537 do CPC. Noutra senda, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, incidente à espécie. Isto posto, defiro a tutela provisória de 

urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para o fim de determinar 

que a requerida conceda, no prazo de 12:00 horas, ainda que em regime 

de UTI, o tratamento médico necessário e adequado para a patologia de 

pneumonia, que está acometida a parte autora, arcando obviamente com 

todas as despesas necessárias, desde a negativa de internação ocorrida 

em 07/12/2018 (p. 05, Id. 16987334), inclusive aquelas referentes a 

internação dela em Unidade de Terapia Infantil, até o restabelecimento de 

sua saúde, na forma prescrita pelas profissionais médicas assistentes. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, o que é 

lamentável, sendo regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2018, às 

17:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser 

anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar a 

regularidade e a legitimidade de sua recusa. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 
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defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de 

dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011684-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BASTO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011684-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LINDOMAR BASTO DE SOUSA Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca 

MARCA/MODELO:WOLKSWAGEN, MODELO: GOL 1.0 MI 8V, 

FABRICAÇÃO 2010, CHASSI: 9BWAA05U2BT129880, PLACA: NUE2577, 

COR: BRANCA e RENAVAM nº 256481539, melhor descrito nos autos, 

com pleito liminar, em virtude de um financiamento no valor de R$ 

22.841,72 em 48 prestações mensais, mediante cédula de crédito 

bancária, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos 

da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

DETRAN com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre 

o bem; expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período anterior a 

consolidação da propriedade, e também a inclusão de restrição de 

transferência e circulação no prontuário do veículo. Tudo liminarmente É 

breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente 

descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o 

processo, foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o 

controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do 

Código Civil. A mora da parte demandada evidenciada por meio de 

instrumento de protesto, deixando clara a constituição da mora. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser 

deferida. Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos 

legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., 

que em regra acompanham a coisa como uma espécie de obrigação 

propter rem. Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da 

parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilégio não 

previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar em benefício do 

responsável tributário. O pedido não guarda sentido e lógica tributária 

alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito 

de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação 

fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao credor 

fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Isto posto, 

hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente e descrito nos autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de 

retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; b) 

qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os 

tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer. Por outro lado, mas 

vinculado aos indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a 

tantos pedidos sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na 

aplicação de multa por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a 

apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior 

deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo 

ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do 

art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada 

a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Por fim, a restrição de transferência do bem automotor já se encontra 

suficientemente garantida com o registro da alienação fiduciária no seu 

prontuário, que não a permite de jeito maneira sem a prévia anuência da 

parte autora. E essa anotação ou registro é de inteira responsabilidade da 

instituição financeira, por sinal hodierno realizada eletronicamente, nos 

termos da Resolução CONTRAN n.° 689/2017. Logo, por serem indevidos 

e contraproducentes, indefiro o pedido de restrições de transferência e 

circulação do bem. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de dezembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009863-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA DE AZEVEDO NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009863-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DEYSE 

SACKSER DOS SANTOS RÉU: SILVANIA DE AZEVEDO NEVES Vistos etc. 

Com efeito a última tentativa de citar a parte requerida foi infrutífera pois 

ela mudou-se. Sendo assim realmente pode estar em lugar incerto e não 

sabido. Nessa hipótese, antes da citação editalícia pretendida na petição 

de ID n.° 16991709, convém seja pesquisado seu domicílio via dos 

sistemas conveniados do E. TJMT. Se encontrado endereço a citação 

ainda terá que ser pessoal. Caso não seja encontrado endereço, aí sim a 

citação poderá ser por edital, com prazo de 30 dias. Na forma do art. 256, 

II, § 3.°, do CPC. Para tanto, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27 de março de 2019, e promova as diligências, se encontrado 

endereço, expeça-se carta com o AR, se não encontrado endereço, 

expeça-se o edital e publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 

de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006360-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006360-76.2018.8.11.0015. AUTOR(A): REGINALDO 

GOMES DA SILVA, RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA RÉU: AIGNER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Vistos etc. Ainda não é possível 

admitir a ação. Necessário completar a inicial, de modo a apontar com mais 

precisão o imóvel cobiçado. A área a usucapir deve ser exata e com 

planta expressa ou no mínimo um croqui, de qualquer forma, um ou outro, 

assinado por profissional habilitado. Não apenas afirmar. A planta ou o 

croqui a dimensionarem o tamanho exato. Ao mencionar que a área 

pretendida é de “aproximadamente” 35 m² deixa entrever que pode ser 

mais ou menos, desautorizando a usucapião, pois é tipo de prova que 

deve instruir a inicial, descabendo sua confecção posteriormente. Mesmo 

que não haja previsão atual expressa no novo CPC, como era a regra do 

art. 942 do CPC/1973, intuitivo que se faz imprescindível, não só indicar, 
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muito menos “aproximadamente”, a área a ser usucapida. Mas 

necessariamente individualizá-la de forma indubitável, ou seja, de forma 

precisa ou exata, sob risco de obter “carta branca” judicial para adquirir 

propriedade imobiliária imprecisa ou inexata. O que é contraproducente e 

inviável. Portanto determino a emenda da inicial, em 15 dias, agregando 

planta ou croqui, com localização e dimensionamento preciso da área a 

usucapir, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011706-08.2018.8.11.0015

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:

DOUGLAS SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011706-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DOUGLAS SILVA 

PINHEIRO Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, marca MARCA/MODELO: FIAT, MODELO: 

PALIO ELX, FABRICAÇÃO: 2008, CHASSI: 9BD17140A85190155, PLACA: 

ATI0082, COR: CINZA e RENAVAM: 955045843, melhor descrito nos 

autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no valor de R$ 

11.300,00 em 48 prestações mensais, mediante cédula de crédito bancária 

n.º 4369119465, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos 

termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora 

conforme documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de 

ofício ao DETRAN com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos 

incidentes sobre o bem; expedição de ofício à Secretária de Fazenda 

Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período 

anterior a consolidação da propriedade. Tudo liminarmente É breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada evidenciada por meio de instrumento de 

protesto, deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, 

atendidos os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em 

mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a 

busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos 

autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus e 

encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda 

Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001151-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO (EMBARGANTE)

JULIANA CECHINATTO (EMBARGANTE)

FATIMA DERLI CECHINATTO (EMBARGANTE)

WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO (EMBARGANTE)

VANDERLEI CECHINATTO (EMBARGANTE)

MAURICIO CECHINATTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001151-29.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: MAURICIO 

CECHINATTO, FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO, 

WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO, JULIANA 

CECHINATTO, VANDERLEI CECHINATTO, FATIMA DERLI CECHINATTO 

EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA Vistos etc. 

Pedido de assistência judiciária gratuita que as partes embargantes, 

Mauricio Cechinatto, Fabiana Aparecida Puhl Cechinatto, Wandergleyson 

Luiz Franca de Carvalho, Juliana Cechinatto, Vanderlei Cechinatto e Fátima 

Derli Cechinatto, todos qualificados, apresentam no bojo dos autos, 

visando obter a benesse na presente ação de embargos à execução. É o 

sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando 

sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as 

despesas processuais. Os embargantes, quando da realização do 

contrato de arrendamento, conforme visto na ação executiva, associada, 

qualificaram-se, todos, como agricultores. Entretanto, na presente 

demanda, não mais se qualificaram como tal. Se limitam a dizer que são, 

respectivamente, trabalhador rural, com salário de R$ 1.200,00 

(apresentou holerite – Id. 14346823); do lar; auxiliar administrativo, 

exercendo atividade laborativa na empresa Rotilli & Machado, com salário 

de R$ 1.800,00, confirmado pela declaração da empresa (Id. 14346823); 

técnica em enfermagem, com salário mensal de R$ 2.438,29 (Id. 

14346823); idoso, com diversas irregularidades fiscais, em razão de 

inúmeros débitos, morando de favor, mas planta para a sua subsistência; 

também não exerce função remunerada, sendo cuidadora do lar. 

Curiosamente, o embargante Mauricio Cechinatto, pela juntada de seu 

holerite, verificado estar desempenhando a função de trabalhador rural 

para Otavio Behling. Pessoa esta que era o arrendador de uma área rural 

destinada ao cultivo de grãos em que os próprios embargantes eram os 

arrendatários. Pelo menos é o que consta nos documentos apresentados 

até o momento. De ver ainda, que apenas três dos seis embargantes 

apresentaram documentos sinalizando indícios da alegada 

hipossuficiência. O que pode até estar razoável, mas não é suficiente 

para elidir a obrigação de preparar o processo, já que os outros nada 

mencionaram, simplesmente ignoraram a determinação judicial. Os fatos 

sinalizam a absoluta distância da alegada precariedade financeira, que 

indubitavelmente os afastam da linha de pobreza na escorreita acepção 

jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob pena de banalizar o 

instituto, instituindo o calote tributário como regra, bastando dizer sem 

evidenciar que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

judiciais e despesas processuais. As circunstâncias observadas afastam 

o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 
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aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de generalizar o 

que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o 

mandamento constitucional expresso. Alguém nas condições 

objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, 

tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter 

condições financeiras para suportar os ônus do processo. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Determino que seja preparada a causa em 15 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente julgamento do feito sem resolução 

de mérito, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 11 de dezembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1011931-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO SMOZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011931-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINO 

SMOZINSKI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Pedido 

de assistência judiciária gratuita que Claudino Smozinski, qualificado como 

casado, aposentado, apresenta no bojo dos autos, visando obter a 

benesse na presente ação de cumprimento de sentença. É o sucinto 

relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais 

objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a 

informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 

A parte requerente se qualifica como aposentado, percebendo a quantia 

de R$ 954,00 de subsídio, conforme comprovante de renda de Id. 

17004203. O que se tem de concreto é que o demandante, buscando uma 

lucratividade que não é normal de qualquer negócio lícito no mercado, 

investiu as suas ditas economias, num patamar de R$ 8.635,50, nesse 

arriscado negócio que mais dia menos dia obviamente estouraria a boca 

da butija. Decerto tinha dinheiro sobrando. Não pode ser considerado na 

circunstâncias, pessoa carente, a ponto de passar fome se não pagar as 

custas do processo. O que o afasta inegavelmente da condição de 

hipossuficiente. Isso sinaliza a absoluta distância da alegada precária 

situação financeira, que indubitavelmente a afasta da linha de pobreza na 

escorreita acepção jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob pena 

de banalizar o instituto, instituindo o calote tributário como regra, bastando 

dizer sem evidenciar que não possui condições financeiras de arcar com 

as custas judiciais e despesas processuais. As circunstâncias 

observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável 

acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob 

pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores percebidos a título de subsídios. Calha 

acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado 

indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para 

tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder 

Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o pedido de gratuidade judiciária. Deve a parte requerente preparar o feito 

em 15 dias, na forma da Lei estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 

2001, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de prioridade de tramitação do feito, nos termos do 

art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, o que deverá ser 

providenciado para sua melhor visualização. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001949-87.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CAMILLA 

BRUSTOLON PAVESI RÉU: POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME Vistos 

etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que Camilla Brustolon Pavesi, 

qualificada, apresenta no bojo dos autos, visando obter a benesse na 

presente ação de obrigação de fazer, c/c indenização por perdas e danos 

e lucros cessantes, com pedido de tutela de urgência em caráter 

antecedente. Determinada a emenda da inicial para comprovar a 

hipossuficiência alegada, a parte autora apresentou sua CTPS, a 

demonstrar não manter emprego fixo. No entanto esclareceu ser 

profissional autônoma, com formação em arquitetura. Elucidou que o 

caminhão, de sua propriedade, estava arrendado para a empresa de seu 

pai. Contudo, por não estar nas normas específicas do COTRAN, o veículo 

não está sendo utilizado, não auferindo lucros. Por fim, alegou estar 

gestante, e por ser de risco, está de repouso absoluto, o que 

impossibilita-a de exercer qualquer atividade. É o relato. Decido. A 

declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de 

confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Pela 

informação da própria parte autora, possui vínculo contratual com a 

empresa de seu próprio pai, arrendando o caminhão que é de sua 

propriedade, conforme vericado do documento apresentado no Id. 

12229206. A alegação de que o caminhão não está produzindo renda não 

deve prosperar, haja vista que há, aparentemente, sim, interesse da 

empresa de seu pai na solução da contenda, justamente para continuar 

lhe dando renda. Conforme pode ser verificado, até mesmo pelos sites da 

internet a empresa do pai da requerente se trata de uma empresa de porte 

considerável, conhecida na região como de intensa atividade nos serviços 

prestados. Ora, a parte autora arrenda o caminhão. Se está produzindo 

renda ou não, o fato é que ela reside com seu genitor, provavelmente não 

dependeria somente dessa renda. Pai abonado que mantém vínculos 

negociais com a própria filha. Em pesquisa no sistema RENAJUD, 

descortinado que parte autora ainda possui um veículo Toyota Land 

Cruiser, ano 2003/2004. Veículo tido como de luxo, ainda que usado. 

Ademais, o fato de ter gravidez de risco não é motivo que gera pobreza. 

Isso sinaliza a absoluta distância da alegada precária situação financeira, 

que indubitavelmente a afasta da linha de pobreza na escorreita acepção 

jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob pena de banalizar o 

instituto, instituindo o calote tributário como regra, bastando dizer sem 

evidenciar que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

judiciais e despesas processuais. As circunstâncias observadas afastam 

o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e 

estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Portanto convém 

prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que 

os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras 

para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a 

título de subsídios. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não 

obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos 

autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o 

acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso 

LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa 

condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 
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p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Determino que seja preparada a causa em 15 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente julgamento do feito sem resolução 

de mérito, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 11 de dezembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002971-27.2017.8.11.0045. AUTOR(A): EDWARD EIJI 

YAMAMOTO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Edward Eiji Yamamoto, minimamente 

qualificado, apresenta no bojo dos autos, visando obter a benesse na 

presente ação de cumprimento de sentença, com pedido liminar de 

exibição de documentos. Determinada a emenda da inicial para que 

trouxesse a sua qualificação, notadamente a sua profissão, a parte autora 

manteve-se silente, a limitar em alegar não possuir condições financeiras 

de arcar com as custas e despesas judiciais, visto ter investido suas 

reservas nas contas da empresa demandada, o que estaria a 

comprometer a sua subsistência e a de sua família. Pugnou 

subsidiariamente pelo pagamento destas ao final do processo, quando, 

então, terá recebido os valores que a empresa requerida sonegou-lhe. É o 

sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando 

sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as 

despesas processuais. A parte requerente se qualifica como brasileiro, 

sem indicar a sua profissão, mesmo instado, a indicar que, além de 

descumprir o art. 319, II, do CPC, escamoteia a informação que contribiu 

para analisar seu próprio pedido de justiça gratuita. O que se tem de 

concreto é que o demandante, buscando uma lucratividade que não é 

normal de qualquer negócio lícito no mercado, investiu as suas ditas 

economias, num patamar de R$ 6.126,00, nesse arriscado negócio que 

mais dia menos dia obviamente estouraria a boca da butija. Decerto tinha 

dinheiro sobrando. Não pode ser considerado na circunstâncias, pessoa 

carente, a ponto de passar fome se não pagar as custas do processo. O 

que o afasta inegavelmente da condição de hipossuficiente. Isso sinaliza a 

absoluta distância da alegada precária situação financeira, que 

indubitavelmente a afasta da linha de pobreza na escorreita acepção 

jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob pena de banalizar o 

instituto, instituindo o calote tributário como regra, bastando dizer sem 

evidenciar que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

judiciais e despesas processuais. As circunstâncias observadas afastam 

o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e 

estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Portanto convém 

prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que 

os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras 

para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a 

título de subsídios. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não 

obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos 

autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o 

acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso 

LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa 

condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 

p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 
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privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Segunda questão. 

Subsidiariamente, postulou a parte autora pelo recolhimento das custas e 

despesas processuais ao final da demanda, sob a alegação de que se 

encontra impossibilitado de honrá-las desde logo. Porém, ao contrário do 

alegado, os dados que convenceram não ser caso de justiça gratuita 

alicerçam, da mesma forma, até pelas disponibilidades anunciadas, 

descaber o recolhimento das custas ao final do processo. Não existe 

precariedade econômico-financeira necessária para o deferimento do 

pedido, cujas circunstâncias evidenciam que o autor tem condições de 

suportar as despesas devidas do processo, exigidos da população em 

geral. De mais a mais, é certo que não existe previsão legal para o 

pagamento das custas ao final do processo, sendo que o art. 82 do 

Código de Processo Civil, em seu § 1.º, assim dispõe sobre o tema 

(destacado): “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título. § 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas 

relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento 

do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da 

ordem jurídica.”. E os arts. 98/102 do mesmo Estatuto Adjetivo, que trata 

da gratuidade da justiça, também, não autorizam essa modalidade, 

somente admissíveis em casos excepcionais, que está longe de ser o dos 

autores. Nessa mesma linha de raciocínio, a Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu art. 456, estipula: “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”. 

Logo, hialino que a regra é a parte pagar as custas e despesas judiciais 

de forma antecipada. A exceção, relativa aos beneficiários da justiça 

gratuita, é a abstenção do pagamento no início. Não é sequer mencionado 

no dispositivo legal que rege a matéria, a possibilidade de adiamento da 

obrigação. Inviável, pois, a criação de uma terceira opção, sem nenhuma 

excepcionalidade patente, destinada aqueles que, mesmo não litigando 

sob o pálio da justiça gratuita, pretendem remeter o pagamento das custas 

a qualquer prazo, contando com o sucesso no pedido antecipado de 

urgência, igualmente, em outros casos que se requerem o pagamento com 

o término do processo, contando com o sucesso da demanda e a 

condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais. 

Nesse sentido, a jurisprudência abalizada, ora compilada com desataques 

em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/ REPARAÇÃO 

DE DANOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO DA AÇÃO – MATÉRIA 

RELACIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA E DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – ORDEM PÚBLICA – DETERMINAÇÃO PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA 

– PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VERIFICADA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE AUTORA – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – APELAÇÃO PREJUDICADAS. Questões relativas às custas e 

à taxa judiciária, por se tratarem de pressuposto processual, são 

consideradas matérias de ordem pública, podendo ser analisada em 

qualquer momento processual, inclusive de ofício pelo Magistrado, nos 

termos do art. 485, IV, § 3 do Código de Processo Civil. A Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, 

estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento 

para serem recolhidas no final”. Não havendo o pagamento integral das 

custas iniciais complementares conforme estabelecido pelo Magistrado, a 

ação deve ser extinta sem julgamento de mérito por falta de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Para a 

extinção da causa com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, desnecessária se mostra a intimação pessoal da parte 

autora, em razão da não incidência do artigo 485, § 1º, do citado artigo. 

Embora a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, uma vez que a 

parte requerida fora citada, apresentou defesa e os seus pedidos foram 

acolhidos, deve a parte autora ser condenado ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em observância aos requisitos do §2º, do artigo 85, do 

CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (TJMT- Ap 123252/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

26/09/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA 

FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica 

de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da 

demonstração de que a empresa não tem condições de custear as 

despesas processuais (Súmula 481 do STJ). Não é presumível a 

existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua 

insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG). Não existe previsão 

legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não 

demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”. (TJMT- 

AgR 57607/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, COM INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE O NÃO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO – PROCEDENTE - PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DA CNGC – 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 
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cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que o não recolhimento das custas iniciais 

configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. No caso, vê-se que não foi atribuído efeito 

suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do 

CPC, razão pela qual o transcurso do prazo sem o recolhimento das 

custas ampara o indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em 

reforma do decisum. 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”. (TJMT- 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). Isto 

posto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. De igual modo, indefiro a 

concessão do pagamento das custas e despesas processuais ao final da 

demanda. Deve a parte requerente preparar o feito em 15 dias, na forma 

da Lei estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005331-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABE INACIO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1005331-25.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

ELIABE INACIO DA PAIXAO POLO PASSIVO:REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CERTIDÃO Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a manifestarem-se 

quanto ao laudo id 14696239, nos termos do artigo 477, parágrafo 1º do 

CPC. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006240-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DENISE MAIRA COTRIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006240-67.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

CAROLINE DENISE MAIRA COTRIM PEREIRA POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a 

manifestarem-se quanto ao laudo id. 16071236, nos termos do artigo 477 

parágrafo 1º do CPC. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 

2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011889-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CANDIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BENTO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011889-76.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a presente demanda se trata de 

“Curatela com pedido de tutela de urgência”, cuja peça inicial foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. 2. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a Vara 

Especializada de Família e Sucessões, com as nossas homenagens. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON MACIEL DE SOUZA (RÉU)

 

PROCESSO Nº1005446-12.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A POLO PASSIVO:RÉU: CLEVERSON 

MACIEL DE SOUZA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto ao AR devolvido id. 

14202308. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007844-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1007844-29.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

ROBERTO COPINI CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 

14846729. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008817-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROQUE POZZOBON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE COUTO CANHEDO OAB - DF33135 (ADVOGADO(A))

RUTINEIA BENDER OAB - SC14119 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008817-81.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Acerca do pedido de reconsideração da decisão liminar de ID 16006629 

formulado pela requerida em ID 16981261, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas), especialmente no que tange a 

argumentação de inexistência de pagamento a menor, da existência de 

recibo e termo de quitação, bem como da contratação do seguro previsto 

em contrato. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de dezembro de 2018. Walter Tomaz 
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da Costa Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000294-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ESTEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000294-80.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

CLAUDIO ESTEVES DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO 

S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a contestação id. 15030246 apresentada 

tempestivamente. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALMO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000297-35.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

SALMO GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO 

S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a contestação id. 14964422 apresentada 

tempestivamente. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000427-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1000427-25.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARLENE SOUZA DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: ITAU UNIBANCO S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a contestação id. 15030565, apresentada 

tempestivamente. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173881 Nr: 9167-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, no Bairro José Adriano Leitão, na cidade de Sinop/MT, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011761-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011761-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE 

TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO REQUERIDO: EDNEI PAES NANTES 

Vistos, etc... Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio da 

contestação e do comprovante de pagamento de custas e taxas judiciais, 

eis que se tratam de cópias essenciais para o cumprimento da missiva, 

nos termos do art. 260 do CPC. Com a juntada, façam-me os autos em 

conclusão para verificação dos requisitos e recebimento da inicial. Caso 

contrário, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232132 Nr: 6919-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO NORBERTO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

232132 §!86A¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6919-55.2015.811.0015 – CÓDIGO: 232132

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

PARTE RÉ: FLAVIO NORBERTO LANGE, brasileiro, comerciante, portador 

da RG 96266555 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 368.219.931-49

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

19.143,72 (Dezenove mil, cento e quarenta e três reais e setenta e dois 

centavos), ), acrescido de 5% de honorários advocatícios. Poderá a parte 

requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios (art. 701 e 702 

do CPC). Advertindo-o de que se no referido prazo não oferecer 

embargos, o mandado de citação converter-se-á em Título Executivo 

Judicial.

 ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará 

isenta de custas (art. 701, § 1º do CPC) 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 (art. 701, § 2º do CPC).

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.945.244./0001-9, com sede na Rua das Samambaias, nº1638, Setor 

Industrial Sul, na Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP: 

78557-480, por sua advogada e bastante procuradora, Instrumento de 

mandato em anexo, vem respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 1.102-a, e seguintes do C.P.C., propor a 

presente AÇÃO MONITÓRIA em face de FLÁVIO NORBERTO LANGE, 

brasileiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nº96266555 

SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº368.219.931-49, residente e domiciliado à 

Rua Mario Lago, Quadro 28, Lote 15, Aquarela Brasil, na cidade de Sinop, 

Estado de Mato Grosso, o faz mediante os substratos fáticos, jurídicos e 

probatórios que a seguir passa a expor e ao final requerer: 1.0 - DOS 

FATOS O Autor é credor da Devedora da importância líquida e certa de 

R$17.287,50 (dezessete mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), representada pelos cheques abaixo relacionados, de emissão 

do Requerido:

 Banco Agência Conta Corrente Nº Cheque Valor Originário Pós- Datado 

Alínea Devolução

Caixa 0854 1001197-7 900197 R$3.457,50 30/09/2014 “12”

Caixa 0854 1001197-7 900198 R$3.457,50 30/10/2014 “12”

Caixa 0854 1001197-7 900199 R$3.457,50 30/11/2014 “12”

Caixa 0854 1001197-7 900200 R$3.457,50 30/12/2014 “11”

Caixa 0854 1001197-7 900201 R$3.457,50 30/01/2015 “13”

2.0 – DA ATUALIZAÇÃO O Credor apresenta demonstrativo de débito 

atualizado até o ajuizamento desta ação, valendo ressaltar que não está 

incluído neste demonstrativo os honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais: VALOR TOTAL DÉBITO R$19.143,72

3 – DO PEDIDO Posto isto, ajuíza o Autor a presente Ação de Tutela 

Diferenciada, com fundamento legal nos arts. 1.102-a, e seguintes do 

C.P.C., requerendo a citação das partes devedoras para nos termos da 

presente ação, e despacho oficial de impulso e, que dentro do prazo de 15 

(quinze) dias nos termos do art. 1.102-b/CC, proceda o pagamento do 

débito reclamado devidamente atualizado, ou nesse mesmo prazo, 

querendo, apresente Embargos ao Mandado, sob pena da aplicação 

imediata no disposto do art. 1.102-c, §3º, do C.P.C., vale frisar, 

constituindo-se os Devedores e prosseguindo-se na forma prevista na 

processualística civil. Requer-se provar o alegado por todos os meios de 

provas permitidas em direito, sem exclusão de nenhuma sequer, inclusive 

depoimento pessoal do Réu, sob pena de revelia e confissão, oitiva de 

testemunhas, etc. (C.P.C., art. 614, II). Dá-se à causa o valor de R$ 

19.143,72 (dezenove mil, cento e quarenta e três reais, e setenta e dois 

centavos), para os efeitos processuais e tributários. Termos em que, P. 

Deferimento. Sinop/MT, 21 de Maio de 2015.

 DESPACHO/DECISÃO: 52: VISTOS, ETC...Cite-se a parte ré, expedindo o 

mandado para que efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

conforme preceitua o art. 1.102b do Código de Processo Cível, ou no 

mesmo prazo ofereça embargos. Fica advertido que se no referido prazo 

não oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em 

mandado executivo para pagamento de quantia certa (art. 1.102c do CPC). 

Havendo pagamento no prazo legal, fica isento de custas e honorários 

advocatícios (art. 1.102c, § 1º, do CPC). Intime-se Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 66: Vistos etc...Proceda a busca de endereço do 

Requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial, nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, defiro 

o pedido de citação por edital, conforme requerido às fls. 65, este pelo 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito. Eu, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 6 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232132 Nr: 6919-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO NORBERTO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. JANDESMARA CAVALHERI para que 

compareça nesta respetiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retira o edital de citação e, querendo, providencie a sua publicação na 

imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, o edital 

foi enviado para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo 

em local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220542 Nr: 18740-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18740-90.2014.811.0015 – CÓDIGO: 220542

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: DARCY MACIEL COSTA, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF 

sob nº 891.795.870-20 e RG nº 2070726779 SSP RS e GECI MACIEL 

COSTA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 663.825.720-04 e RG nº 

5024535824 SSP RS

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) 

cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento 

do débito no valor de R$ 988.930,44 (novecentos e oitenta e oito mil, 

novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de 5% 

de honorários advocatícios. Poderá a parte requerida, no mesmo prazo, 
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oferecer embargos monitórios (art. 701 e 702 do CPC). Advertindo-o de 

que se no referido prazo não oferecer embargos, o mandado de citação 

converter-se-á em Título Executivo Judicial.

 ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará 

isenta de custas (art. 701, § 1º do CPC) 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 (art. 701, § 2º do CPC).

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: DOS FATOS: Em 07 de 

outubro de 1997, os Requeridos emitiram a favor do Banco do Brasil, ora 

Requerente, Cédula Rural Pignoraticia registrada sob o n° 40/04284-7, no 

valor limite de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a serem pagas em 04 

(quatro) parcelas vencíveis em 28/05/2014, 28/06/2014, 28/07/2014 e em 

28/08/2014, de valor correspondente ao resultado da divisão do saldo 

devedor, pelo numero de parcelas a pagar. Para segurança do principal da 

divida e demais obrigações decorrentes da cédula, os Requeridos, como 

garantia, constituíram o bem descrito infra: GARANTIAS - Os bens 

vinculados são os seguintes: Em penhor cedular de primeiro grau e sem 

concorrência de terceiros, a(s) colheita(s) da(s) lavoura(s) do(s) 

produto(s) abaixo indicado(s) de minha(nossa) propriedade, estimado(s) 

em: SOJA (EM GRÃOS) - período agrícola de julho/2013 a março/2014, 

2.380.320 kg, ao preço de R$ 0,69 por quilo, totalizando o valor. 

R$1.642.420,80. IMÓVEL DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS VINCULADOS - 

Os bens vinculados estão localizados no(s) imóvel(eis) FAZENDA PEGA, 

matricula nr° 7.597, situado no município de ITAUBA, comarca de 

COLIDER-MT, de propriedade de ADECLECY FERREIRA MARQUES, 

conforme Carta de Anuência registrada sob o nr°36.681, em 23/01/2013, 

no Cartório de Títulos e Documentos de SINOP-MT. 1.2. Para adimplemento 

da Cédula os Requeridos se comprometeram ao pagamento das parcelas 

nas datas contratualmente aprazadas, bem como ao pagamento dos 

encargos contratados. Ocorre, porém, que os Requeridos deixaram de 

efetuar o pagamento devido nas datas aprazadas, sendo que o valor 

atualizado da dívida, até dezembro de 2014, perfaz o montante de R$ 

988.930,44 (novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta três e 

quarenta e quatro centavos), conforme demonstra a planilha de calculo 

anexa a presente peça, a qual contem memória discriminada do debito, de 

acordo com os termos contratuais. 1.4. Não obstante o débito decorrente 

do saldo devedor, também são devidos ao Requerente os encargos 

contratuais e de inadimplemento previstos na referida Cédula Rural 

Pignoraticia. 1.5. Nesse Interim, esgotados todos os meios suasórios para 

a obtenção do seu crédito, sem a sua satisfação, vem o Requerente 

propor a presente demanda judicial. DO REQUERIMENTO 3. Diante do 

exposto, requer a Vossa Excelência: 3.1. A citação dos Requeridos, via 

AR com aviso de recebimento declinado no preâmbulo da presente peça 

para, querendo, contestar a presente, sob pena de revelia, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3.2. Seja julgada procedente a presente ação, 

condenando-se os Requeridos ao pagamento da quantia R$ 988.930,44 

(novecentos e oito mil, novecentos e trinta reais e quarenta e quatro 

centavos), acrescida de correção monetária, encargos pactuados, juros 

contratuais e juros moratórios ate a data do efetivo pagamento, bem como 

a multa contratual estipulada, além de custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. 3.3. A produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial o depoimento pessoal dos Requeridos a oitiva de testemunhas, a 

realização e acompanhamento de prova pericial e a juntada de novos 

documentos, se necessário for. 3.5. Finalmente, requer seja determinado a 

esta Escrivania que proceda as anotações necessárias junto ao sistema 

processual, bem como a capa dos autos, a fim de que as publicap5es e 

intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Requerente sejam 

realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, 

0A13/MT 16.691 - A , sob pena de nulidade. 4. Dá-se cause o valor de R$ 

988.930,44(Novecentos e oitenta e oito mi, novecentos e trinta reais e 

quarenta e quatro centavos). Termos em que, Pede deferimento. Sinop - 

MT, 18 de dezembro de 2014.LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB/MT 

16.691-A

DESPACHO/DECISÃO: FL. 38: Vistos, etc...Citem-se os Réus, expedindo 

mandado para que efetuem o pagamento no prazo de quinze (15) dias 

(art. 1.102b, do CPC), ou ofereçam embargos. Fica advertido que se no 

referido prazo não oferecerem embargos, o mandado de citação 

converter-se-á em Título Executivo Judicial (art. 1.102c do CPC). Havendo 

pagamento no prazo legal, ficam isentos de custas e honorários 

advocatícios (art. 1.102c, parágrafo I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 54: Vistos etc... Proceda a busca de endereço da 

requerida Geci Maciel Costa através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário. Restando ineficaz, oficie-se a VIVO, OI, 

CLARO, TIM, ENERGISA, Brasil Telecom, conforme requerido na petição de 

fls. 50, consignando que o prazo para resposta é de 10 dias, sob pena do 

responsável responder pelos danos a que vier dar causa Após, 

cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha havido 

diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o autor para 

que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 

20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO. Juiz de Direito. Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, 

digitei.

 Sinop - MT, 06 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 10120-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIFERSON COUTINHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimar o advogado do autor Dr. ARTUR DENICOLO para que no prazo de 

cinco dias se manifeste requerendo o que de direito acerca do ofício de 

fls. 502, oriundo da Politec, o qual informa que o exame de lesão corporal 

do autor não foi realizado pelo não comparecimento da vítima em data e 

horario agendado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167406 Nr: 2267-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATULAB LABORATÓRIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. LUCIANA CHADALAKIAN para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 diligências, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoção, avaliação 

eintimação no bairro Jardim Maringá, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189315 Nr: 10661-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA FARMAVIDA LTDA - ME, MARCIA 

ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 § 2º do CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a 

Advogada das Requerentes para manifestarem-se no prazo de 05( cinco ) 

dias, acerca dos Embargos de Declaração apresentado pelo Requerido às 

fls. 404/409.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 70377 Nr: 9987-62.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Processo nº 9987-62.2005

Vistos, etc...

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada por seu advogado 

e ainda assim quedou-se inerte, fls. 378, com fundamento no art. 523, § 

1º, condeno a executada à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.867,66 (oito mil, oitocentos e sessenta 

e sete reais e sessenta e seis centavos), fls. 384.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 4977-32.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELICE DIAS, MÁRCIO CRISTIANO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

AUTOMOÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Processo nº 4977-32.2008

Vistos, etc...

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada por seu advogado 

e ainda assim quedou-se inerte, fls. 109, com fundamento no art. 523, § 

1º, condeno a executada à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.350,87 (mil, trezentos e cinquenta reais 

e oitenta e sete centavos), fls. 111.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se a executada para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156701 Nr: 3771-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVINO BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 3771-75.2011

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 15.613,51 (quinze mil, seiscentos e treze 

reais e cinquenta e um centavos) fls. 90.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

Executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do Executado, com a expressa anuência do 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210369 Nr: 11279-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO TREVISAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11279-67.2014

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 11.055,00 (onze mil e cinquenta e cinco 

reais), fls. 122.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 
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do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 263637 Nr: 5770-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA BRUNO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA BRUNO AGUIAR - 

OAB:23375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Processo nº 5770-87.2016

Vistos, etc...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado por seu advogado 

e ainda assim quedou-se inerte, fls. 115, com fundamento no art. 523, § 

1º, condeno o executado à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.924,18 (seis mil, novecentos e vinte e 

quatro reais e dezoito centavos), fls. 102.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 263637 Nr: 5770-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA BRUNO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA BRUNO AGUIAR - 

OAB:23375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Processo nº 263637

 Vistos, etc...

Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119962 Nr: 12255-50.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA E TORNEARIA EBERLE LTDA., LEDUINO 

EBERLE, LEDUINO EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/MT

 Processo nº 119962

 Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação da 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 4977-32.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELICE DIAS, MÁRCIO CRISTIANO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

AUTOMOÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Processo nº 97952

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 70377 Nr: 9987-62.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 
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OAB:8379/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Processo nº 70377

 Vistos, etc...

Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156701 Nr: 3771-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVINO BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 156701

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158641 Nr: 5858-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SIMÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DO MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE MARIA SALMITO 

CAVALCANTI - OAB:9699-A, CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL - 

OAB:4167

 Processo nº 158641

 Vistos, etc...

Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210369 Nr: 11279-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO TREVISAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 210369

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316636 Nr: 664-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNELOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 Processo nº 316636

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316637 Nr: 665-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 Processo nº 316637

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora a 

executada possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316637 Nr: 665-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 (...)Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.Não havendo conta corrente ou 

aplicação em nome do executado, proceda a busca de bens através dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 460 de 629



sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo o exequente ser intimado para se 

manifestar no prazo de cinco dias.Caso as diligências supra restem 

infrutíferas, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indique quais 

são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de 

incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo. (art. 774, 

V, parágrafo único do CPC).Inexistindo bens ou quedando-se inerte, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.Findo o prazo fixado acima, e não 

havendo manifestação, iniciar-se-á a correr o prazo de prescrição 

intercorrente, devendo os autos serem arquivados, até que o interessado 

se manifeste pelo prosseguimento do feito ou o executado requeira o 

reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).Com 

o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.Por 

fim, considerando que os embargos à execução nº 15859-72.2016, código 

279833, que deu ensejo ao presente cumprimento provisório de sentença, 

já retornou do E. STJ, determino o arquivamento do presente incidente de 

cumprimento de sentença, com as baixas de estilo, deixando nos autos 

cópia de todas as peças processuais, devendo as originais ser 

trasladadas para o feito principal, renumerando-se as suas folhas, pois o 

cumprimento de sentença é apenas uma fase do processo de 

conhecimento, não se tratando de nova demanda, além do que, de acordo 

com o novo CPC, a impugnação deve tramitar no bojo dos autos e não em 

autos apartados, autuados como incidente.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316636 Nr: 664-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNELOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 (...)Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.Não havendo conta corrente ou 

aplicação em nome do executado, proceda a busca de bens através dos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, devendo o exequente ser intimado para se 

manifestar no prazo de cinco dias.Caso as diligências supra restem 

infrutíferas, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indique quais 

são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de 

incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo. (art. 774, 

V, parágrafo único do CPC).Inexistindo bens ou quedando-se inerte, com 

fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.Findo o prazo fixado acima, e não 

havendo manifestação, iniciar-se-á a correr o prazo de prescrição 

intercorrente, devendo os autos serem arquivados, até que o interessado 

se manifeste pelo prosseguimento do feito ou o executado requeira o 

reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).Com 

o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.Por 

fim, considerando que o processo de execução nº 12570-34.2016, código 

274244, que deu ensejo ao presente cumprimento provisório de sentença, 

já retornou do E. STJ, determino o arquivamento do presente incidente de 

cumprimento de sentença, com as baixas de estilo, deixando nos autos 

cópia de todas as peças processuais, devendo as originais ser 

trasladadas para o feito principal, renumerando-se as suas folhas, pois o 

cumprimento de sentença é apenas uma fase do processo de 

conhecimento, não se tratando de nova demanda, além do que, de acordo 

com o novo CPC, a impugnação deve tramitar no bojo dos autos e não em 

autos apartados, autuados como incidente.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119962 Nr: 12255-50.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA E TORNEARIA EBERLE LTDA., LEDUINO 

EBERLE, LEDUINO EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/MT

 Processo nº 12255-50.2009

Vistos, etc...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado por seu advogado 

e ainda assim quedou-se inerte, fls. 192, com fundamento no art. 523, § 

1º, condeno o executado à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 7.564,36 (sete mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), fls. 186.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado, com a expressa anuência dos 

exequentes ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intimem-se os 

exequentes para que indiquem bens passiveis de penhora.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158641 Nr: 5858-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SIMÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DO MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE MARIA SALMITO 

CAVALCANTI - OAB:9699-A, CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL - 

OAB:4167

 Processo nº 5858-04.2011

VISTOS, ETC...

Proceda-se a inclusão do nome da devedora no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada para pagar a 

dívida e quedou-se inerte, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno-a à 

multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 19.907,00 (dezenove mil, novecentos e 

sete reais).

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de cinco 

dias.

 Inexistindo bens, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo 

a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 
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intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

 Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para 

decisão.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008115-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDINES DOS PRAZERES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008115-38.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: SEDINES DOS PRAZERES 

Vistos, etc... Trata-se de “ação de rescisão contratual c/c restituição de 

importâncias pagas e reintegração de posse” ajuizada por SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de SEDINES DOS 

PRAZERES. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 16353276, 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação. Diante disso, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de ID. 16353276, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que o executado 

cumpra voluntariamente a obrigação. Expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância depositada nestes autos, conforme requerido 

no ID. 16406123, intimando-se pessoalmente a Autora. Custas e 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido 

e não havendo manifestação, intime-se a Exequente para que informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção da fase de 

cumprimento de sentença. Após, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos cls. para deliberação. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011231-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FIORAVANTE PELLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FICKERT GRACIOSE (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1011231-52.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA da 

decisão que segue abaixo transcrita: "A requerente pugnou pela 

reconsideração da decisão que declinou da competencia para o 

processamento do feito, ao argumento de que o pedido principal, a ser 

formulado oportunamente, será de reintegração de posse de bem móvel. 

Ocorre que os fatos narrados na inicial demonstram questões que 

envolvem direito de familia e direito das sucessões, haja vista que se fará 

necessário verificar se o bem objeto do litígio integra a herança, bem como 

se há direito do requerido à partilha. Neste aspecto, é cediço que a 

propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, de modo que, o 

fato do veículo estar em nome da requerente no Detran, não afasta a 

discussão sobre o dominio. Destarte, por qualquer ângulo que se analise, 

a competencia para a causa é daquele juízo, notadamente porque assim 

dispõe o art. 612 do Código de Processo Civil. Em caso semelhante, assim 

já se decidiu: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM – IMISSÃO DE POSSE NO IMÓVEL – BEM ARROLADO EM 

INVENTÁRIO – DISPUTA ENTRE INVENTARIANTE E MEEIRA – JUÍZO 

UNIVERSAL DO INVENTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA. As questões de fato e 

de direito referentes à herança devem ser resolvidas pelo Juízo do 

Inventário, o qual possui caráter universal para a resolução de todo e 

qualquer interesse ou conflito entre herdeiros. “Sem debates acerca das 

denominadas questões de alta indagação e, ausente a necessidade de 

produção de prova testemunhal ou pericial, estando o magistrado adstrito 

à análise da prova documental constante dos autos, cabe ao Juízo do 

Inventário, decidir a matéria pertinente a posse do veículo automotor, vez 

que suficientemente demonstradas por meio de documentos.” (TJMS, 

Conflito de Competência nº 2010.019734-2/0000-00) (CC 28436/2013, 

DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no 

DJE 21/06/2013) - (TJ-MT - CC: 00284363520138110000 28436/2013, 

Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/06/2013, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 21/06/2013) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS 

SUCESSÕES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTIVO) REGISTRADO 

EM NOME DO DE CUJUS. EMBATE QUE ENVOLVE CIRCUNSTÂNCIA DE 

NATUREZA SUCESSÓRIA. UNICIDADE DA HERANÇA. JUÍZO UNIVERSAL 

DO INVENTÁRIO DEFINIDO PELA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, INCISO III, 

ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 165/1999 (LEI DE 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO 

PARA AVERIGUAR, INCLUSIVE, SE O BEM EM DISCUSSÃO INTEGRA OU 

NÃO O ESPÓLIO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-RN - Conflito Negativo de 

Competência: 20150174569 RN, Relator: André Medeiros (Juiz 

Convocado), Data de Julgamento: 27/01/2016, Tribunal Pleno). Com tais 

considerações, mantenho a decisão anterior."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009094-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON JOSE LERMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1009094-97.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA 

DECISÃO QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. No caso, verifico não haver qualquer indicação de que o 

requerente não possa assumir as despesas processuais, uma vez que 

alegou ser autônomo, trabalhando como motorista, realizando fretes e 

“bicos”. Entretanto, não apresentou documento demonstrando o valor de 

seus rendimentos mensais. Ademais, o extrato bancário apresentado no Id 

16032320 é insuficiente para comprovar a hipossuficiência, pois se refere 

apenas ao saldo bancário constante em 18/10/2018. Outrossim, a 

demanda tem como objeto declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

235.057,74 (duzentos e trinta e cinco mil cinquenta e sete reais e setenta 

e quatro centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 

000047381679, celebrada com o requerido para aquisição de uma 

máquina agrícola. Logo, nota-se que o requerente pode arcar com os 

custos do processo, não fazendo jus ao benefício pretendido. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA 

GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 
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PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade.” (TJMT – 

AI 1014128-35.2017.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro o 

benefício da justiça gratuita, determinando a intimação do requerente para 

recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. "

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009418-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI BALBINOTTE BEVILAQUA (REQUERIDO)

SERGIO BEVILAQUA (REQUERIDO)

CACIANO BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009418-87.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

(a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado Em 

Santa Carmem-MT, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 11 de 

dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008811-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1008811-74.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé, que 

verificando na Agenda de audiências constatei que a data correta para a 

audiência designada na decisão (ID 16592864) é o dia 28/02/2019, às 

16:30 horas. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALOCIR VENTURIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR HENRIQUE NUNES DE FIGUEIREDO LARANJO (RÉU)

VIDEIRA IGREJA EM CELULAS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007341-08.2018.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005738-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVROTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSORIO CAETANO DE OLIVEIRA OAB - MS2324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVI GALVAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1005738-94.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. DAS VIOLETAS, em Sinop-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 11 de 

dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005147-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005147-69.2017.8.11.0015 Intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a assinatura da parte executada 

na petição de acordo juntada no Id nº 15658283, sob pena de não 

homologação do acordo. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008719-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. C. (AUTOR(A))

V. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))
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ELVIS DONIZETE CANDIDO OAB - 307.699.448-41 (REPRESENTANTE)

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008719-96.2018.8.11.0015 Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21/03/2019, às 14h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40-48. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo as 

requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

NOTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006492-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CRISPINHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006492-70.2018.8.11.0015 O requerente alegou a 

irregularidade de representação do requerido, uma vez que a procuração 

apresentada carece de validade, já que o requerido alega ser analfabeto 

e, portanto, a procuração deveria observar a forma pública. Não assiste 

razão ao requerente, haja vista que, muito embora o requerido tenha 

admitido ser analfabeto funcional, não pode ser considerado analfabeto 

pleno, pois se verifica que foi capaz de assinar o seu próprio nome, de 

maneira legível, na procuração do Id 11434655. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

PARTE SEMIANALFABETA (ANALFABETO FUNCIONAL). INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. 

DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO EM AUDIÊNCIA. 

VICIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito 

embora seja imprescindível o respeito ao formalismo e regras 

procedimentais a fim de conferir mínima segurança àqueles que recorrem 

ao Poder Judiciário, especialmente quando se trata de pessoa com 

reduzida instrução, deve-se sempre facilitar o acesso à Justiça; 2. 

Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado 

por pessoa analfabeta funcional, como no caso da Apelante, pode ser 

tranquilamente feita mediante elaboração de instrumento particular, vez 

que tal condição não o torna incapaz de exercer tal ato. 3. Ademais, 

quando a parte for semianalfabeta ou analfabeta, visando mitigar a 

necessidade de procuração por instrumento público e considerando a 

hipossuficiência da parte, permite-se a ratificação em audiência para 

suprir a formalidade, por tratar-se de vício sanável; Poder Judiciário; 4. 

Ressalta-se, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto ao mandato 

constituído, não sendo crível presumir que o procurador da parte esteja 

agindo com excesso de mandato, ou mesmo contrariamente aos 

interesses desta, tendo em vista que comprovada esta situação jurídica 

estaria sujeito o referido bacharel as penas a que alude do novo Código 

de Processo Civil, além das daquelas disciplinares, como a suspensão do 

direito de exercício profissional junto ao respectivo órgão de classe; 5. 

Recurso de apelação conhecido e provido, no sentido de considerar válida 

a representação processual do autor, para cassar a sentença e 

determinar o retorno dos autos à instância originária, devendo o feito ali 

prosseguir. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda 

a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer o recuso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do 

voto do Relator. Fortaleza, 22 de março de 2017 CARLOS ALBERTO 

MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR 

TEODORO SILVA SANTOS Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA.” (TJ-CE - 

APL: 00063778520158060141 CE 0006377-85.2015.8.06.0141, Relator: 

TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

22/03/2017). Não havendo outras questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- se houve 

vício de consentimento no negócio realizado entre as partes. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). Defiro a produção de prova oral (depoimento 

pessoal do requerido e testemunhal) formuladas nos Ids 12527356/ 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/02/2019, às 15h, frisando que o rol de testemunhas deverá ser 

indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do 

CPC. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015). A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015). Intime-se o requerido para comparecer e prestar depoimento 

pessoal. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004361-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANI TEREZINHA BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL KUTTI MULLER (REQUERIDO)

JOAO BATISTA ESTECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004361-88.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por LEANE TEREZINHA BAZZI em face de JOÃO 

BATISTA ESTECA e MARIA ISABEL KUTTI MULLER, alegando que, em 

28/04/2014, celebrou com os requeridos contrato de compra e venda de 

50% do imóvel denominado chácara 01-A, quadra 01, localizada no 

Residencial Campo Verde, em Sinop, sendo ajustado o pagamento no valor 

de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para pagamento em 65 

(sessenta e cinco) parcelas mensais. Sustenta que os requeridos 

cumpriram a obrigação até a parcela de nº 9, ficando inadimplente com as 

demais parcelas, o que originou a notificação extrajudicial, a fim de 

comprovar a mora. Pugna pela concessão da tutela de urgência para a 

imediata desocupação do imóvel pelos requeridos e a consequente 

reintegração da requerente na posse do bem. DECIDO. Recebo a emenda 

da inicial. Altere-se no PJE o valor da causa. O artigo 300 do CPC/2015 

(Lei nº 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Ocorre que, neste caso, não é possível o acolhimento 

do pedido, haja vista que a reintegração de posse está amparada em 

suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável o 

deferimento de tutela antecipada reintegratória de posse quando o 

exercício possessório dos requeridos advém de contrato de compra e 

venda pendente de resolução judicial. O Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual 

resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia 

intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que 

necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da 

resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora, senão 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 464 de 629



NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A 

ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes 

tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). Destarte, para a 

reintegração de posse do imóvel deverão ser analisados os pressupostos 

que justificam a resolução do Contrato de Compromisso de Venda e 

Compra de Bem Imóvel, firmado entre as partes (Ids 12838351), sendo a 

reintegração consectário lógico do pedido de rescisão contratual. Não é 

outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 

SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que exista cláusula resolutória expressa 

(princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela reintegratória de 

posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois disso é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho possessório 

(STJ - REsp 620787/SP).” (AgR 22866/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Verifico, ademais, que a 

requerente deduz o mesmo pedido com fundamento na tutela de evidência, 

pugnando pela aplicação do disposto no artigo 311, inciso IV, do CPC. 

Ocorre que a sua análise demanda a formação do contraditório, permitindo 

a concessão da tutela somente após a apresentação de contestação. 

Assim, não há se falar em tutela de evidência neste momento processual, 

em que não ocorreu a citação da parte adversa. A este respeito, 

descrevem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A hipótese do inciso IV do art. 311, CPC, é a 

hipótese clássica em que o tempo para produção da prova deve ser 

suportado pelo réu – e não pelo autor que já se desincumbiu de seu ônus 

probatório documentalmente. Embora não tenha sido previsto testealmente 

pelo artigo 311, CPC, também é possível antecipação da tutela fundada na 

evidência quanto o autor alega e prova o fato constitutivo de seu direito e 

o réu opõe defesa indireta sem oferecer prova documental, protestando 

pela produção de prova oral ou prova pericial.” (Código de Processo Civil 

Comentado, ed. Revista dos Tribunais, ano 2015, p. 323). A propósito, é o 

entendimento jurisprudêncial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. 

AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. 

Hipótese em que, fundando-se o pedido de concessão da tutela de 

evidência no inciso IV, do art. 311, do NCPC, inviável seu deferimento de 

forma liminar, porquanto a ausência de oposição da parte contrária 

constitui pressuposto de autorização da medida. IV. Assim, impõe-se a 

manutenção da decisão interlocutória, que indeferiu a tutela provisória 

pleiteada pela ora recorrente. Negaram provimento ao agravo de 

instrumento. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70077503621, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, 

Julgado em 08/08/2018).” (TJ-RS - AI: 70077503621 RS, Relator: Dilso 

Domingos Pereira, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2018) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA DE EVIDÊNCIA - 

ART. 311, II E IV, DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - 

INDEFERIMENTO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA. Para o deferimento da 

tutela de evidência com fundamento no inciso II do art. 311 do CPC é 

indispensável que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas 

documentalmente, bem como que haja tese firmada em julgamento em 

casos repetitivos ou em súmula vinculante, sendo tais requisitos 

cumulativos. Já com relação à tutela de evidência prevista no mesmo 

dispositivo legal, inciso IV, tem-se que é admissível quando o autor trouxer 

prova documental suficiente do fato constitutivo de seu direito, e o réu não 

opuser prova capaz de gerar dúvida razoável. Nessa última hipótese, para 

a concessão da tutela de evidência, é indispensável a formação da 

relação jurídica processual, ou seja, não pode o magistrado de primeiro 

grau conceder tal medida inaudita altera parte, haja vista que além da 

prova documental apresentada pelo autor, é necessário que o réu não 

tenha oposto "prova capaz de gerar dúvida razoável ao caso concreto.” 

(TJ-MG - AI: 10395180022828001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, 

Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018) Quanto 

ao pedido de averbação da ação às margens da matrícula nº 51.793 do 

CRI de Sinop/MT, verifico que também não pode ser acolhido, haja vista 

que, conforme matrícula imobiliária, a proprietária é a Imobiliária Irmãos 

Nogueiras Ltda, terceira estranha à lide. Ademais, a requerente não 

apresentou contrato de compra e venda do bem celebrado com a 

proprietária. Assim, a discussão deste processo se refere apenas a 

posse do imóvel e não se mostra cabível a anotação da ação às margens 

da matricula sem o conhecimento daquela que figura como proprietária no 

registro imobiliário (mobiliária Irmãos Nogueira Ltda). Posto isso, INDEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do CPC, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 21/02/2019, às 13 

horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009802-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009802-50.2018.8.11.0015 Nos termos do art. 334 do 

CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

21/02/2019, às 14 horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007463-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DPS BAR LTDA - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007463-21.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 14/02/2019, às 17h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011188-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1011188-18.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

DECISÃO QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "Cuida-se de embargos à 

execução propostos por CAMILO PERAZZOLI em face de BANCO DA 

AMAZÔNIA, alegando a ausência da via original do título, bem como da 

planilha discriminada do débito; a prescrição da exigibilidade do título e o 

excesso da execução. Assim, pugna pela concessão do efeito 

suspensivo, apresentando bem imóvel em caução. DECIDO: Se 

tempestivos os embargos à execução, o que deverá ser certificado pela 

Gestora, RECEBO-OS para discussão. O artigo 919 do CPC prescreve que 

os embargos dos executados somente terão efeito suspensivo em casos 

excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1º do 

aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos exigidos para 

a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, não há 

que se falar em suspensão do processo executivo, uma vez que os 

requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, não se apresentam 

preenchidos, pois não há relevância na fundamentação, uma vez que a 

execução tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n. 163-13.0037/4, a 

qual possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelo 

artigo 783 do CPC. Ademais, em relação a alegação de irregularidade 

formal do título, não prospera, uma vez que, tratando-se de processo 

distribuído no sistema PJE, é juntada a cópia digital do título executivo 

extrajudicial e, se necessário para a instrução do processo, poderá ser 

determinado pelo Juiz o depósito em cartório, bem como deverá ser 

preservado pelo detentor até o trânsito em julgado da ação, conforme 

artigo 365, §2º, da Lei n. 11.419/2006 e artigos 34, 35 e 36 da Resolução 

03/2018/TJMT. Outrossim, foi apresentada a planilha do débito na inicial da 

execução, a qual atende às exigências legais, não havendo que se falar 

em ausência de demonstração da origem do débito. Quanto à alegação da 

prescrição do título exequendo, não há plausibilidade, haja vista que o 

título contém data de vencimento em 15/01/2024. Ademais, a alegação de 

que o termo inicial da prescrição se deu a partir do vencimento antecipado 

do contrato não encontra guarida no entendimento sufragado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. Além disso, eventual excesso de execução 

não desnatura o título, tampouco retira-lhe a exigibilidade. Assim, ausente 

a relevância da fundamentação da inicial, descabe o efeito suspensivo, 

haja vista que os elementos de prova até então produzidos não indicam a 

probabilidade do direito. Nesse sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO REVISIONAL - PROBABILIDADE DO DIREITO 

E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 

919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, 

probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela 

provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer 

um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, 

conforme determina o caput do art. 919, do CPC.” (TJMT – Des. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos 

termos do artigo 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se 

aplicar o disposto no artigo 919, §1º, do CPC, ante a ausência de 

probabilidade do direito da requerente. Intime-se o embargado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 

920 do CPC. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, no prazo de dez dias. Certifique a Gestora Judicial a não 

concessão do efeito suspensivo nos autos da execução. Intimem-se."

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009546-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI HERBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009546-10.2018.8.11.0015 Cumpra-se o despacho 

anterior (Id nº 15730415), expedindo-se o necessário. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004920-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FORTUNATO SANTIAGO (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA SANTIAGO (AUTOR(A))

MATILDE SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lúcia Gotardo (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004920-79.2017.8.11.0015 Ante a alegação da requerida 

de que cumpriu o acordo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar sobre petição de Id nº 16962527, indicando 

se persiste o interesse no cumprimento da sentença. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008813-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008813-78.2017.8.11.0015 Desentranhe-se a peça de 

embargos (IDs nº 16466330 ao nº 16473953) e distribua-se em apartado. 

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 466 de 629



de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009322-72.2018.8.11.0015

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:

ELISANGELA JUNGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009322-72.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre petições e documentos juntados pela 

requerida em 10/12/2018. Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011651-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTCON BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA GUSMAN ZOUAIN OAB - ES7582 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011651-91.2017.8.11.0015 Tendo em vista que o dia 

05/03/2019 é feriado nacional (carnaval), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21/03/2019, às 13h30min. Intimem-se 

todos.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007390-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE SALGADEIRO MARQUES (RÉU)

RENIFER MARQUES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação no BAIRRO: 

AQUARELA BRASIL, visto que NÃO é contemplado com a entrega de 

correspondências do CORREIO; devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 11 

de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007469-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007469-28.2018.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL proposta por CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI - ME em face de RENATO DE 

SOUZA, alegando que firmou com a requerida contrato de locação para 

fins comerciais, com prazo de vigência previsto para 05/07/2018, pelo 

valor mensal de R$900,00 (novecentos reais). Aduz que, em 29/06/2018, 

notificou o requerido sobre o desinteresse na renovação do contrato, 

porém, mesmo notificado e vencido o contrato, continua no imóvel. Diante 

disso, pugna, em tutela de urgência, pela desocupação do imóvel. Juntou 

documentos e comprovante de depósito do valor da caução. Juntou 

documentos e comprovante de depósito do valor da caução. DECIDO: 

Trata-se de ação fundada em contrato de locação comercial, na qual alega 

a requerente que os requeridos continuam no imóvel após o fim do prazo 

de vigência do contrato (Id 14393476/14393480). A possibilidade de 

despejo liminar encontra previsão no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 

8.245/91, que assim dispõe: “Artigo 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) No caso dos autos, o 

contrato se encontra incompleto, a fim de que se possa verificar o teor do 

que foi pactuado entre as partes, notadamente quanto ao prazo do 

contrato, haja vista que a pretensão de retomada está fundada na 

alegação de vencimento da locação. Ocorre que a parte autora propôs 

três ações semelhantes, fundadas em contratos padrão, referente às 

locações das salas comerciais do mesmo empreendimento. Ademais, nos 

processos n. 1007390-49.2018.8.11.0015 e 1007739-52.2018.811.0015, 

os contratos se encontram completos e é possível observar a existência 

de cláusula que dispõe acerca da vigência do contrato por um ano. 

Ademais, no parágrafo segundo da clausula 2º dos aludidos contratos, há 

expressa disposição no sentido de que, que findo o prazo de locação, 

ocorrerá imediatamente a elaboração de novo contrato, ajustando caso 

necessário, os termos pactuados Destarte, verifico que as partes 

pactuaram que, no vencimento do contrato, seria imediatamente elaborado 

novo contrato de locação e não a desocupação do imóvel, conforme 

pretende a requerente. Neste ponto, a presente ação foi distribuída a esta 

Vara por prevenção, haja vista o processo n. 1007085-65.2018.8.11.0015 

em que o ora requerido, juntamente com outros locatários, pretendem que 

a ora requerente seja compelida a formalizar novo contrato de locação. 

Assim, a questão demanda dilação probatória, notadamente em virtude de 

outra ação em que se discute o contrato. Por tais motivos, não pode ser 

concedida a tutela de urgência para desocupação do imóvel, pois a 

questão demanda o contraditório. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido liminar 

para desocupação de imóvel. Contrato de locação de imóvel urbano. 

Impossibilidade de concessão liminar de despejo. Necessidade, no caso, 

de viabilização da formação da relação processual com a citação dos 

locatários. A existência ou não ou, ainda, falecimento da fiadora que 

comporta amadurecimento da causa a partir da viabilização do exercício 

ao contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida.” (TJ-SP - AI: 

22686437020158260000 SP 2268643-70.2015.8.26.0000, Relator: Mario A. 

Silveira, Data de Julgamento: 15/02/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/02/2016). Grifei. Posto isso, INDEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR DE DESPEJO. Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21/02/2019, às 16h, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 
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que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se a requerente para juntar 

cópia integral do contrato de locação celebrado entre as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315146 Nr: 17726-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGUIMAR SILVA VILABOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A RECUPERANDA para que, no 

prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da impugnação apresentada 

(art. 12 da Lei nº 11.101/2005).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 590-13.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDI WECKWERTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre 

endereços de fls. 132/133, juntar cálculo atualizado do débito, indicar bens 

passíveis de penhora, e caso requeira expedição de mandado para 

recolher diligência(s) do oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289381 Nr: 1857-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Met. Mec. Mat. 

Elétricos Rondonópolis e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - 

OAB:19321/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A RECUPERANDA para que, no 

prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da impugnação apresentada 

(art. 12 da Lei nº 11.101/2005).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310190 Nr: 14729-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Rosendo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contini & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

DR. SAMIR HAMMOUD, OAB/MT 5265, para emitir parecer no prazo de 05 

(cinco) dias, com a juntada de documentos necessários, nos termos do 

parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 11.101/2005

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273047 Nr: 11690-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

DR. SAMIR HAMMOUD, OAB/MT 5265, para emitir parecer no prazo de 05 

(cinco) dias, com a juntada de documentos necessários, nos termos do 

parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 11.101/2005

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289390 Nr: 1863-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Raquel Knapp Lutzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - 

OAB:19321/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A RECUPERANDA para que, no 

prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da impugnação apresentada 

(art. 12 da Lei nº 11.101/2005).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260090 Nr: 5273-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

DR. SAMIR HAMMOUD, OAB/MT 5265, para na forma do artigo 18 § único, 

c/c artigo 19 e 22, inciso I, alínea “f”, todos da Lei nº 11.101/2005, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital com a exclusão dos créditos objeto deste incidente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206901 Nr: 8512-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida, bem como efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no endereço localizado no BAIRRO Jd. Palmeiras 

– Sinop/MT, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Sinop-MT, 10 de dezembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254583 Nr: 5272-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

DR. SAMIR HAMMOUD, OAB/MT 5265 para, na forma do artigo 18, § único, 

c/c artigo 19 e 22, inciso I, alínea “f”, todos da Lei nº 11.101/2005, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital com a devida inclusão do crédito objeto deste incidente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 7195-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONZIR GIOMBELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Defiro os pedidos de fls. 432 e 433. Após, se não houver valores 

pendentes de levantamento, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE COM URGENCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156141 Nr: 3305-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO EDER EMGERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 A intimação deverá ser feita por mandado, na Av. Itaúbas, 2268 - Jardim 

Botanico, fazendo constar que se trata de um lava jato (fls. 16).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224705 Nr: 2578-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CÉSAR ALTOÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - 

OAB:OAB MT 16.126

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74157 Nr: 2569-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Defiro o pedido de fls. 222. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227978 Nr: 4404-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE FATIMA ZIBETTI DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE KOVALSKI - 

OAB:OAB/MT 18.493/0, LUCIANE GOMES DE MEDEIROS - 

OAB:17.341-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 Acolho o pedido de fls. 128 e seguintes, uma vez que a embargada é 

beneficiária da gratuidade da justiça nos autos principais, de modo que a 

exigibilidade das verbas de sucumbencia fica sobrestada, conforme 

estabelece o art. 12 da Lei 1.060/50.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131386 Nr: 10602-76.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TORRES PAREJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE SALGADO DE OLIVEIRA, DEVAIR DE 

SOUZA SANTANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASA, uma 

vez que a medida encontra previsão no art. 782, § 3º, do CPC.De outro 

lado, indefiro os pedidos de apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões 

de crédito dos executados, uma vez que são medidas gravosas, que 
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implicam em meio punitivo aos devedores e não constituem forma de 

stisfação do débito. A esse respeito, o Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado tem o seguinte entendimento:" (,,,,,,,,,) Assim, cumpra-se o primeiro 

parágrafo desta decisão e, após, intime-se o exequente a se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 44785 Nr: 9939-40.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cálculo de fls. 

629/632 e 689/809, declarando como saldo credor em favor do requerente 

o valor de R$85.633,25 (oitenta e cinco mil reais seiscentos e trinta e três 

reais e vinte e cinco centavos).Intimem-se as partes para recolherem as 

custas processuais, na proporção fixada no V. Acórdão de fls. 

582/584.Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que 

de direito, sob pena de arquivamento do feito.Intime-se.Sinop/MT, 

10/12/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109546 Nr: 1921-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade de Advogados - MIRANDA LIMA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR HEINZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Código nº 109546

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183217 Nr: 4224-02.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MATOS MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO NOGUEIRA, MIRIAM RAQUEL 

FERREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 183217

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de pesquisa de endereço 

da requerida através do sistema BACENJUD, dando conta da localização 

de endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE a parte requerida, 

nos termos da decisão de fls. 24, nos endereços encontrados.

Restando infrutífera a citação, proceda-se pesquisa de endereço do 

requerido no sistema INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187710 Nr: 8975-32.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICE DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GENTIL DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 187710

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de pesquisa de endereço 

da requerida através do sistema BACENJUD, dando conta da localização 

de endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE a parte requerida, 

nos termos da decisão de fls. 53/54, na Rua 27, Kit 01, quadra 05 L3, Rio 

Verde, Jardim Botânico, Sinop/MT.

Restando infrutífera a citação, proceda-se pesquisa de endereço do 

requerido no sistema INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 1799-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, ACELITO ZANETE, DARCI 

DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A planilha apresentada pelo banco encontra-se "cortada" exatamente no 

local em que consta o total do saldo devedor.

Determino ao exequente que sane a irregularidade, indicando o valor 

atualizado do débito, atentando-se em apresentar planilha completa, no 

prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158038 Nr: 5198-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA ELISA FREESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER DA SILVA GARCIA, JOSÉ FRANCISCO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Defiro os pedidos de consulta de bens pelos sistemas Renajud e Infojud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249824 Nr: 18203-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACEMA SOARES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se na DRA.

Intime-se a parte executada para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação, nos termos do art. 475-J, caput, da Lei 

nº 11.232/2005.

 Fixo os honorários advocatícios para esta fase em 10% sobre o valor do 

débito.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 475-J, caput, da Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se o executado, pessoalmente 

para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze dias), nos 

termos do § 1º, do art. 475-J, da Lei nº 11.232/2005.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171030 Nr: 6121-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11.470, 

EUCLÉSIO BORTOLAS - OAB:17.544-MT, PHILIPPE ZANDARIN 

VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Defiro os pedidos de fls. 205. Autorizo o levantamento do valor 

depositado, em favor do Dr. Daniel Winter. Ademais, concedo à executada 

Energisa o prazo de quinze dias para o depósito do valor remanescente 

(R$ 3.418,25), que deve ser atualizado até a data do pagamento, sob pena 

de penhora e demais atos executivos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169398 Nr: 4406-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 Defiro os pedidos de fls. 117, autorizando o levantamento do valor 

referente aos honorários advocatícios, em favor do Dr. Daniel Winter. 

Concedo à executada Energisa o prazo de quinze dias para o pagamento 

do valor remanescente (R$ 912,30), devidamente atualizado até a data do 

pagamento, sob pena de aplicação da multa de 10% e honorários 

advocatícios, além do prosseguimento do feito com a penhora de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82477 Nr: 10756-36.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBENA MOCKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Anote-se no sistema o nome do advogado constituído pelo exequente. 

Ademais, defiro a gratuidade da justiça, conforme requerido.

Manifeste-se o exequente, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81575 Nr: 9869-52.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBENA MOCKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 O presente foi extinto e está tramitando ante o cumprimento da sentença 

no que se refere à verba honorária, devida ao patrono que atuou no feito.

Assim, diante da renúncia de fls. 142/143, intime-se o Dr. Raimundo Neto 

Silva a dizer se renuncia ao crédito dos autos, no prazo de dez dias, 

sendo que o silencio importará no arquivamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010504-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010504-93.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 28/02/2019, às 15h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008811-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008811-74.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 28/08/2019, às 16h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008701-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1008701-12.2017.8.11.0015 Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos por Banco da Amazônia (Id n.º 16176915) em face 

da decisão constante do Id n.º 15989298, sob o argumento de que o 

referido comando incorreu em erro material, aduzindo que, com relação ao 

contrato n.º 163-14-0012-3, que não foi objeto de recurso, foi 

desconsiderada a quantia de R$ 50.030,33 (cinquenta mil, trinta reais e 

trinta e três centavos). Pretende, assim, a retificação da decisão, para 

que, ao invés do montante de R$ 2.366.810,63 (dois milhões, trezentos e 

sessenta e seis mil, oitocentos e dez reais e sessenta três centavos), 

conste o valor de R$ 2.416.840,96 (dois milhões, quatrocentos e 

dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). 

Outrossim, no Id n.º 16209848, constam Embargos de Declaração aviados 

por Bianchi & Bianchi Ltda – Epp, sustentando que a decisão que 

determinou sua intimação para o recolhimento das custas processuais, foi 

omissa, haja vista que, com a reforma da decisão do Id n.º 11127556, 

logrou êxito em seus pedidos, de forma que não deve arcar com os ônus 

sucumbenciais. No Id n.º 16901615, foi certificada a tempestividade dos 

embargos de declaração. Decido. De início, conheço ambos os recursos 

aviados, diante da tempestividade certificada através do Id n.º 16901615. 

Com relação aos Embargos de Declaração registrados no Id n.º 16176915, 

consigno que não comportam acolhimento, haja vista que a decisão 

hostilizada não incorreu em erro material, pois apenas reproduziu ordem 

emanada pela instância superior. No ponto, cumpre anotar que, inobstante 

o embargante tenha discorrido sobre a necessidade de correção de erro 

material, este Juízo apenas determinou o cumprimento da ordem proferida 

na decisão constante do V. acórdão do Id n.º 15877459, que deu 

provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1001139-60.2018.8.11.0000, determinando a inclusão do crédito de R$ 

2.366.810,63 (dois milhões trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e 

dez reais e sessenta e três centavos), de titularidade do impugnante, no 

quadro geral de credores da impugnada. Deste modo, não há dúvidas de 

que, eventual irresignação deve ser objeto de aclaratórios perante o 

Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo porquanto não cabe a este Juízo 

modificar decisão proferida pela instância ad quem. Ademais, em consulta 

ao Sistema Pje, verifica-se o que a decisão exarada no RAI ainda não 

restou acobertada pela res judicata, sendo inviável a pretensão deduzida 

nos presentes embargos de declaração. Noutro giro, verifico que a 

empresa recuperanda interpôs embargos de declaração (Id n.º 

16209848), aduzindo omissão na decisão que determinou sua intimação 

para o recolhimento das custas inerentes ao processo, pois sustenta que 

foi vencedora na lide. A questão comporta debate no Juízo ad quem, uma 

vez que a condenação da recuperanda ao pagamento das custas foi 

objeto da decisão proferida por este Juízo (Id n.º 11127556), a qual foi 

reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 

1001139-60.2018.8.11.0000 (Id n.º 15877459), mas não houve alteração 

quanto à questão da condenação às custas processuais. No mais, em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifico que a 

decisão prolatada no RAI n.º 1001139-60.2018.8.11.0000 ainda não 

transitou em julgado, ante a interposição de Embargos de Declaração, 

pendente de julgamento pelo órgão colegiado. Desta feita e com tais 

considerações, CONHEÇO AMBOS OS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, 

por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro 

material passível de ser sanado por este juízo. Ademais, determino que se 

aguarda a deliberação da instância "ad quem" acerca dos embargos de 

declaração interpostos no recursod e agravo de instrumento acima 

referido. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011946-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE MARIA PAZINATO CENSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011946-94.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

presente ação tem como polo passivo o Estado de Mato Grosso, cuja 

competência para processamento é da Vara Especializada da Fazenda 

Pública dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as nossas homenagens. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008432-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (IMPUGNANTE)

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008432-70.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES formulada por 

BANCO BRADESCO S/A, nos autos da Recuperação Judicial da empresa 

BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP (Processo n.º 

1002819-69.2017.8.11.0015), através da qual, o requerente afirma que foi 

arrolado o crédito de R$ 259.681,33 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) a seu favor, na 

classe de créditos quirografários, relativos a contratos de consórcio. 

Porém, alega que não existe relação contratual que justifique tal inclusão, 

mencionando que a recuperanda possui seis cotas de consórcio junto ao 

banco, não contempladas, as quais não constituem débito pendente. 

Estende, narrando que o valor lançado na lista de credores diverge do 

montante realmente devido pela recuperanda, uma vez que este 

corresponde a R$ 487.235,17 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos 

e trinta e cinco reais e dezessete centavos), referente a dois contratos, 

quais sejam, Cédula de Crédito Bancário n.º 010.300.652, no valor de R$ 

398.225,66 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais 

e sessenta e seis centavos) e a Cédula de Crédito Bancário n.º 

003.835.759, no valor R$ 89.009,51 (oitenta e nove mil, nove reais e 

cinquenta e um centavos). Deste modo, pretende a retificação do quadro 

geral de credores. Com a inicial, vieram os documentos constantes dos Ids 

n.º 8830260/8830415. Instada a se manifestar (Id n.º 8882059), a 

recuperanda o fez, através do ID n.º 11122235, arguindo, preliminarmente, 

que a requerente não carreou documentos constitutivos do direito 

aventado, bem como sustenta que houve a perda do interesse na 

demanda, diante do exercício do voto na Assembleia Geral de Credores. 

Ao final, pretende a improcedência do pedido de retificação. O 

Administrador Judicial apresentou parecer (ID n.º 15783534), anuindo ao 

pleito autoral, no sentido de que o crédito arrolado em favor da instituição 

financeira requerente corresponde a R$ 487.235,17 (quatrocentos e 

oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), 
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conforme comprovam os documentos que instruem o pedido. É o relatório. 

DECIDO: Depreende-se da exordial que a empresa impugnante pretende a 

retificação da lista de credores, pois o crédito arrolado em seu favor 

encontra-se divergente do realmente devido pela recuperanda. De início, 

antes de adentrar ao mérito da discussão, impende esclarecer que, ao 

revés do aventado pela devedora, a participação do credor na assembleia 

geral de credores não enseja a perda superveniente do objeto, com 

relação à discussão dos valores devidos. Ademais, não se pode olvidar 

que, conquanto tenha sido realizada AGC, o plano não foi homologado 

pelo Juízo recuperacional, determinando-se a convocação de nova AGC 

nos autos principais, a qual ainda não ocorreu. Igualmente, embora a 

recuperanda tenha arguido a inexistência de documentos hábeis à 

propositura da ação, consigno que razão não lhe assiste, notadamente 

considerando que o requerente aportou aos autos os contratos 

mencionados na exordial, a fim de embasar o pleito de retificação. 

Ademais, conquanto a recuperanda tenha manifestado irresignação com 

relação à impugnação apresentada, não carreou um documento sequer 

que demonstre a legitimidade dos valores indicados na relação de 

credores, razão pela qual, não logrou êxito em infirmar os fatos alegados 

na inicial, a qual, por sua vez, foi instruída com documentos suficientes a 

amparar a pretensão autoral. Nessa senda, restou comprovado, através 

dos contratos e demonstrativos de débitos constantes dos IDs n. 

8830352/8830425, a existência de débito com relação aos Contratos de 

Cédula de Crédito Bancário n.º 003.835.759 e n.º 010.300.652, os quais 

perfazem a quantia devida pela recuperanda de R$ 487.235,17 

(quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e 

dezessete centavos). De outro lado, no que diz respeito aos valores 

inscritos na lista de credores, com relação contratos de consórcio, o 

requerente aduz que estes não constituem débito, notadamente 

considerando que são relativos a cotas não contempladas, ao passo em 

que a recuperanda não comprovou o contrário, não se desincumbindo de 

seu ônus. Outrossim, o administrador judicial manifestou anuência ao 

pedido inicial, concordando com a retificação pretendida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, de modo que 

determino a retificação do quadro geral de credores, no tocante ao crédito 

da impugnante, para constar o montante de R$ 487.235,17 (quatrocentos 

e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), 

referentes aos Contratos de Cédula de Crédito Bancário n.º 003.835.759 e 

n.º 010.300.652. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de 

honorários, pois incabíveis na espécie. A propósito: “INCIDENTE – 

IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – EXCLUSÃO DO 

CRÉDITO INDEFERIDA – AUTORIZAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES PRINCIPAIS – JULGAMENTO 

EXTRA PETITA – COROLÁRIO LÓGICO – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM INCIDENTE PROCESSUAL – 

NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. É nula a decisão extra petita, que 

julga fora dos limites estabelecidos na peça exordial, violando o princípio 

da congruência, insculpido no art. 460, do CPC. Por se tratar a impugnação 

contra relação de credores de mero incidente processual, afasta-se a 

condenação em honorários advocatícios, ficando restrita ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do disposto no art. 20, §1º, do CPC.” 

(TJMT - AI 156534/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, 

Publicado no D.JE 23/05/2016). Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos. Traslade cópia do presente decisum aos 

autos Processo n. 1002819-69.2017.8.11.0015. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ISABEL PRATES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI DA ROSA OAB - MT23159/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004087-27.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE 

DANOS MORAIS, movida por LIDIA ISABEL PRATES DE ALMEIDA em face 

de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. No Id nº 15222685, foi indeferida a gratuidade da justiça, sendo 

intimada a parte autora para recolher as custas processuais. No Id nº 

16821242, foi certificado que a requerente deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que a requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007172-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BECKER (RÉU)

LORENI PEIXOTO BECKER (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007172-21.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 15696535. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1007172-21.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

movida por COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A em face de CARLOS 

BECKER e LORENI PEIXOTO BECKER. Revogo a tutela deferida no ID nº 

14950784. Indefiro o pedido de restituição da importância paga a título de 

diligência do Oficial de Justiça, tendo em vista que houve o deslocamento 

do mesmo, conforme consta na certidão de ID nº 15907000. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001695-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON FRANCISCO SALVIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001695-85.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de EDEMILSON FRANCISCO SALVIANO, 

alegando que concedeu financiamento de R$ 28.744,77 (vinte e oito mil, 

setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), por meio 

do Contrato nº 4382665320, para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo marca 

VOLKSWAGEM, modelo GOLF TOTALFLEX, ano 2008/2009, cor vermelha, 

placa FQT-8585, chassi 9BWAE01J694008161, o qual não foi cumprido 

pelo requerido, que se tornou inadimplente a partir da parcela de 

11/05/2016, razão pela qual pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do bem. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº 3686023 ao ID nº 

3685949. A busca e apreensão foi deferida liminarmente no ID nº 

14038369. O veículo foi apreendido e depositado em mãos do depositário 

indicado pela parte autora (ID nº 14418801). O requerido, devidamente 

citado (ID nº 14418801), não contestou o pedido, nem quitou o débito, 

conforme certificado no ID nº 15855318. DECIDO O requerido, embora 

tenha sido devidamente citado (ID nº 14418801), deixou de contestar o 

pedido no prazo legal, conforme certidão de ID nº 15855318. Assim, 

incidem os efeitos da revelia a que se refere o artigo 344 do Código de 

Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal. Verificada a 

revelia, dela decorrem os seguintes efeitos: a) presunção de veracidade 

dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) desnecessidade de o 

revel ser intimado dos atos processuais subsequentes (CPC 346). 

Verifico, ademais, que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento, em que o 

requerido se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, no valor de R$ 1.022,96 (um mil, vinte e dois reais e noventa e 

seis centavos) cada uma (ID nº 3685970). Consta do referido contrato 

que, em garantia do débito, o requerido alienou fiduciariamente em favor 

da parte autora o veículo descrito na inicial. Observo, ainda, que a parte 

autora comprovou a mora do requerido, conforme se vê do documento de 

ID nº 12999752. Desta forma, o inadimplemento contratual acarreta a 

rescisão do pacto, com a consequente apreensão do bem, conforme 

dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em 

garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com 

a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial (marca VOLKSWAGEM, modelo GOLF TOTALFLEX, ano 2008/2009, 

cor vermelha, placa FQT-8585, chassi 9BWAE01J694008161), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, 

após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 

2º do Decreto-Lei nº 911/69. Promova-se a baixa da restrição de ID nº 

14158033. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008057-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA RODRIGUES & CIA LTDA (AUTOR(A))

CLEBERSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIS TERESINHA VENDRAME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008057-35.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 16891386. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1008057-35.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS c/c TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

movida por SILVA RODRIGUES & CIA LTDA ME e CLEBERSON RODRIGUES 

em face de GLADIS TERESINHA VENDRAME SLOMP. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelos requerentes, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011855-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RIBAS THIESEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011855-38.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA, movida por TARCISIO RIBAS THIESEN em face de JOSÉ 

CARLOS GONÇALVES. No Id nº 16101379, foi indeferida a gratuidade da 

justiça, sendo intimada a parte autora para recolher as custas 

processuais. No Id nº 16902086, foi certificado que o requerente deixou 

decorrer o prazo sem manifestação. DECIDO. Verifico que a parte autora 

não comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. 

O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de 

tais disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais 

devidas é causa de extinção do processo, independentemente da 

intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1012950-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FLAVIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012950-06.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTENCIPA DE PROVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, 

movida por EDER FLAVIO VIEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA e CARLOS ROBERTO COSTA. No Id nº 15692332, foi indeferida a 

gratuidade da justiça, sendo intimada a parte autora para recolher as 

custas processuais. No Id nº 16901619, foi certificado que o requerente 

deixou decorrer o prazo sem manifestação. DECIDO. Verifico que a parte 

autora não comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais 

devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de 

tais disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais 

devidas é causa de extinção do processo, independentemente da 

intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008188-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO TODESCATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOIVO JOSE SOSTER (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008188-44.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c APLICAÇÃO E CONDENAÇÃO EM 

MULTA, movida por PEDRINHO TODESCATTO em face de ILOIVO JOSÉ 

SOSTER. No Id nº 15302100, foi indeferida a gratuidade da justiça, sendo 

intimada a parte autora para recolher as custas processuais. No Id nº 

16824164, foi certificado que o requerente deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208278 Nr: 9656-65.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, APAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:22152/O, CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:17.781-MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho a cota ministerial de fl. 119.

2. Compulsando os autos, verifico no acordo celebrado entre as partes 

(fls. 327/31), que o requerido se comprometeu a efetuar a título de pensão 

alimentícia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reajustáveis conforme 

os índices legais vigentes à época e não de acordo com o salário mínimo 

vigente, conforme cálculo apresentado pela exequente.

 3. Destarte, acolho parcialmente a justificativa apresentada à fls. 52/57 e, 

por conseguinte, determino a intimação da parte exequente, por intermédio 

de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito, nos termos do acordo de fls. 27/31, sob pena 

de preclusão.

 4. Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada, para que, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

5. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

6. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

7. Indefiro o pedido de fl. 126, haja vista que a notificação da parte acerca 

da renúncia do advogado compete ao causídico, conforme estabelece o 

art. 112 do CPC.

7.1 Destarte, intime-se os advogados da parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovarem que cientificou a parte exequente acerca 

da renúncia, sob pena de responsabilização administrativa.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190822 Nr: 12348-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERF, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA MOURA 

FEITOZA( NÚCLEO JURIDICO FASIP), para devolução dos autos nº 

12348-71.2013.811.0015, Protocolo 190822, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE ADRIANA SESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 5 4 4 4 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

11.970,00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): CARINE ADRIANA SESTARI RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que segue(m) 

em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,11 de dezembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008992-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DANTAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 8 9 9 2 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

5.000,00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): JANETE DANTAS DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,11 de dezembro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009284-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSONILTON COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que recebi decisão de agravo 

via malote digital. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009962-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CRISTOVAO (AUTOR(A))

EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que recebi decisão de agravo 

via malote digital. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010627-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que recebi decisão de agravo 

via malote digital. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010344-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALEXANDRE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Venho por meio deste, fazer a juntada de 

resposta ao Ofício expedido. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010852-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Venho por meio deste, fazer a juntada de 

resposta ao Ofício expedido. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008410-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Venho por meio deste, fazer a juntada de 

resposta ao Ofício expedido. 11 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA IARA MURIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 2 3 2 6 - 2 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

14.529,92;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): BARBARA IARA MURIANA RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que segue(m) 

em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,11 de dezembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SALLES MICHELETTI OAB - MT22000/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010560-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDIONE FERMINO DE 

OLIVEIRA VINDILINO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do 

PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO 

contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: 

“(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à 

eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às decisões 

judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de assistência à 

saúde pública: a) orientação aos magistrados para que remetam ao NAT 

(Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, pedidos de 

providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem 

expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, 

consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL. III – AGUARDE-SE 

os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, 

promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 130848 Nr: 10064-95.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO ROMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 159598 Nr: 6906-95.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LOPES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 160364 Nr: 7750-45.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIGUI LOOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160854 Nr: 8312-54.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINO DE JESUS PANSIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 165157 Nr: 13064-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENDE CASTRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 168222 Nr: 3136-60.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Monteiro - OAB:115839/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.
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 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173369 Nr: 8563-38.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175788 Nr: 11426-64.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DE ALMEIDA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187993 Nr: 9302-74.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188056 Nr: 9368-54.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO NASCIMENTO MANGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;
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 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191052 Nr: 12680-38.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMOS BATISTA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA UNIÃO - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192396 Nr: 14066-06.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200756 Nr: 3386-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA COELHO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISINOP -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Frigeri Jandrey - 

OAB:AOB/MT 11.109-B

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204252 Nr: 6393-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSIMAR APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenir Lima da Costa - 

OAB:17785, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;
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 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206255 Nr: 7956-54.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213176 Nr: 13572-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BABICZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219121 Nr: 17743-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SCAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220003 Nr: 18339-91.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÂNDIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:OAB/ MT 5421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 
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a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 229822 Nr: 5478-39.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEANDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 234413 Nr: 8361-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 240006 Nr: 12014-66.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246318 Nr: 16054-91.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 247883 Nr: 17037-90.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAEDITE FERGUSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 259401 Nr: 3330-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274716 Nr: 12911-60.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIDE PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 278583 Nr: 15165-06.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane D agostine Vigne - 
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OAB:28.526 SC, ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - OAB:20978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77241 Nr: 5581-61.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 125363 Nr: 4576-62.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANDRADE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 126851 Nr: 6065-37.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 126857 Nr: 6071-44.2010.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 152217 Nr: 466-83.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI DALVA DE SOUSA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 163131 Nr: 11001-71.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 

5915-B, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 163625 Nr: 11545-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.
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 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 166419 Nr: 1230-35.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMAR MATHEUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 166960 Nr: 1792-44.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 170669 Nr: 5780-73.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA CHIMIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE SINOP-PREVI-SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179440 Nr: 205-50.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 486 de 629



 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190192 Nr: 11644-58.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192266 Nr: 13928-39.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICREY RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 13968-21.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192301 Nr: 13969-06.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 
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para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192302 Nr: 13970-88.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192484 Nr: 14180-42.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210548 Nr: 11438-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 224623 Nr: 2533-79.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 
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Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230271 Nr: 5756-40.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ROSA VICENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 241886 Nr: 13236-69.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CUSTODIO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - ESTAGIARIO - OAB:16.572-E, ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244506 Nr: 14766-11.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Vieira Serpa - OAB:MT 

- 12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246574 Nr: 16212-49.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIVALDO BATISTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 
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temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265850 Nr: 6979-91.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE FÁTIMA GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268307 Nr: 8606-33.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB-MT 11.109-B

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 270216 Nr: 9910-67.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO CORREA DE MESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271387 Nr: 10673-68.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ESTEVÃO PANDOLFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT, ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 
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MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271619 Nr: 10839-03.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELI MARIA SIMON REX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 292535 Nr: 3796-78.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a AUSÊNCIA de RESPOSTA, ou MANIFESTAÇÃO, do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS quanto aos OFÍCIOS 

009/2018-GAB e 067/2018-GAB que SOLICITAVAM as 

REGULARIZAÇÕES dos pagamentos dos HONORÁRIOS PERICIAIS do III 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS – 2018, DETERMINO:

 a) Que o INSS DEPOSITE em CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mediante GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado 

a este processo, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, 

referente à perícia judicial;

 b) Que seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS 

PERICIAIS no prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso 

temporal;

 c) Que, após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos 

a REALIZAÇÃO do mesmo;

 II – Concomitantemente, DETERMINO que a SECRETARIA OFICIE o Sr. 

Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 3237-3739, e-mail 

fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os DADOS BANCÁRIOS 

para LEVANTAMENTO dos VALORES para expedição de ALVARÁ;

 III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item I, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em CONCLUSÃO para 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125400 Nr: 4613-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RODRIGUES SANTANA, NILZA 

RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 38, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211254 Nr: 11958-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 24, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227670 Nr: 4239-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, a se manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 39, requerendo o que de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151763 Nr: 12765-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA, GISELE FAVORETO DE OLIVEIRA, 

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, a se manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 48, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195054 Nr: 16798-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, a se manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 23, requerendo o que de 

direito.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011869-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8011869-34.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

RAFAEL LUCAS CANDIDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAFAEL LUCAS 

CANDIDO em face de BANCO BRADESCO S/A. DA PRELIMINAR DA 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito a preliminar arguida, na 

medida em que a perícia grafotécnica é desnecessária no caso em tela, 

porque se trata de excessiva, impertinente e de cunho protelatório a 

realização de perícia grafotécnica, até mesmo porque as assinaturas do 

contrato apresentado pela Reclamada e as assinaturas dos documentos 

apresentados pela Reclamante, são visivelmente idênticas. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que: compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

abusiva e ilegal, e, por tais razões pleiteia indenização por danos morais. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram sequer impugnados. A 

reclamada apresentou nos autos extenso histórico de chamadas, faturas 

e o principal a Proposta de Abertura de Conta devidamente ASSINADA 

pelo Reclamante, o que comprovam a relação consumerista entre as 

partes que legitimam a cobrança, bem como a negativação. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 9% (nove por cento), ambos sobre o valor da causa. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009035-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DO AMOR DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009035-46.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: 

VALDIR DO AMOR DIVINO DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV). 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Pois bem, as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta prestação dos serviços por parte da autora, 

quedando-se inerte na apresentação da contestação, precluso, portanto, 

seu direito de defesa. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, 

tenho como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do 

nome da autora. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade 

dos referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de 

indenização por danos morais. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

poderia deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Contudo, apesar da inclusão indevida, é 

de salientar que ao examinar o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

juntado pela própria Reclamante, verifico que existe outro apontamento em 

nome da autora, em data anterior à negativação ora discutida nestes 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento.” Neste sentido, verbis: RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE DÉBITO ORIUNDO DE LINHA TELEFÔNICA JÁ 

CANCELADA - EMPRESA QUE NÃO JUNTA A PROVA DA UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - DANO MORAL 

AFASTADO - OUTRAS RESTRIÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O registro em cadastros de órgãos de proteção ao crédito 

decorrentes de débito não comprovado mostra-se indevido, acarretando 

dano indenizável. No entanto, a existência de outras inscrições em nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito anteriores àquela 

discutida na presente demanda não acarreta danos morais indenizáveis, 

pois não houve a ocorrência de abalo de crédito com a inscrição efetivada 

pela parte ré.? ( RNEI nº 4091/2010 ? Juiz Rel. José Zuquim Nogueira - 3ª 

Turma - 11/02/2011) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pleito do Reclamante, para DECLARAR inexistente o 

débito que ensejaram na negativação do nome do autor, e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se ofício ao SPC para 

que proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008791-20.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EDIMAR 

SANTOS ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de CLARO S/A. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Pois bem, as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas 

alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 
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incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a suposta 

prestação dos serviços por parte da autora, quedando-se inerte na 

apresentação da contestação, precluso, portanto, seu direito de defesa. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não poderia deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Contudo, apesar da 

inclusão indevida, é de salientar que ao examinar o extrato dos órgãos de 

proteção ao crédito juntado pela própria Reclamante, verifico que existe 

outro apontamento em nome da autora, em data anterior à negativação ora 

discutida nestes autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por 

parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento.” Neste sentido, verbis: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE DÉBITO ORIUNDO DE LINHA TELEFÔNICA 

JÁ CANCELADA - EMPRESA QUE NÃO JUNTA A PROVA DA UTILIZAÇÃO 

DO SERVIÇO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - DANO MORAL 

AFASTADO - OUTRAS RESTRIÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O registro em cadastros de órgãos de proteção ao crédito 

decorrentes de débito não comprovado mostra-se indevido, acarretando 

dano indenizável. No entanto, a existência de outras inscrições em nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito anteriores àquela 

discutida na presente demanda não acarreta danos morais indenizáveis, 

pois não houve a ocorrência de abalo de crédito com a inscrição efetivada 

pela parte ré.? ( RNEI nº 4091/2010 ? Juiz Rel. José Zuquim Nogueira - 3ª 

Turma - 11/02/2011) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pleito do Reclamante, para DECLARAR inexistente o 

débito que ensejaram na negativação do nome do autor, e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se ofício ao SPC para 

que proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011374-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE FAGOTTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA MACIEL ESCOBAR OAB - MT0016695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011374-75.2017.8.11.0015, Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSIMEIRE FAGOTTE Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais, proposta por ROSIMEIRE FAGOTTE em 

face de SERASA S/A sustentando o Reclamante que teve seu nome 

incluso no cadastro de inadimplentes da Reclamada, alegando que nunca 

recebeu nenhuma notificação quanto à inclusão, requerendo ao final 

indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada aduz que 

tomou todos os cuidados e comunicou o Reclamante da iminente inserção 

do seu nome no Cadastro de inadimplentes, conforme demonstra os 

documentos anexos. Analisando o feito observo que razão não assiste ao 

reclamante que apenas sustenta a falta de comunicação prévia da 

Reclamada, sendo que ficou comprovado o contrário pela Reclamada, 

motivo pelo qual não existe para a Reclamada o ônus de indenizar o 

Reclamante. Não sem propósito, a parte reclamante não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência às Reclamadas, 

pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer a culpa da Reclamada e nem os pedidos 

postulado pelo Reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, e faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011950-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013822-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MILENA DE SOUZA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002811-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002811-58.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 17:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69, NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 Endereço do promovido: Nome: CENTROPAR AUTO 

SERVICE EIRELI - ME Endereço: RUA DAS SAMAMBAIAS, 1581, - DE 

677/678 A 1700/1701, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-480 Sinop, Terça-feira, 11 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: 1013533-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013533-88.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Prefacialmente 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

a uma dívida no valor de R$ 248,78 que nunca contraiu perante a parte 

requerida, eis que não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços da empresa reclamada e não possui qualquer 

relação jurídica com a mesma. A parte requerida contesta o autor 

asseverando que a parte requerente possui vínculo com a mesma, e que a 

legitimidade da cobrança encontra-se no empréstimo pessoal realizado no 

valor de R$ 1.000,00 em 5 parcelas de R$ 248,78, todavia o reclamante 

não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, que o valor negativado se 

refere a 1ª parcela do empréstimo (cédula de crédito bancário id. 

12189083 pg 10), não havendo indícios de suspeita de fraude, estando em 

legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, relação jurídica, não 

havendo que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (extrato de conta corrente onde consta a 

liberação do empréstimo em 11.02.2018, termo de adesão a produtos e 

serviços pessoa física, termo de adesão ao sistema de débito direito 

autorizado, cédula de crédito bancário, ficha de proposta de abertura de 

conta de depósito pessoa física, cartão de assinatura, todos devidamente 

assinados e cópia dos documentos pessoais), demonstrando, assim, a 

relação jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. O 

requerente não apresenta impugnação. Desta forma, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma 

narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, 

em sua exordial, que não possui contrato com a empresa requerida, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as 

partes, através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013531-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013531-21.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 248,78, referente a um 

suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as 

partes. Conforme se verifica de documento de id. 11116487, o valor da 

negativação é de R$ 117,04 e não de R$ 248,78, assim, tenho que o débito 

discutido na presente demanda é de R$ 117,04, cadastrado pela empresa 

requerida. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 495 de 629



requerente não apresenta impugnação. É breve relato. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as 

partes, através de seus patronos. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011926-40.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.829,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GABRIELLY COSTA LOPES Parte Ré: REQUERIDO: 

ACADEMIA ARENA CROSS LTDA - ME Vistos etc. GABRIELLY COSTA 

LOPES ajuizou a presente ação em desfavor de ACADEMIA ARENA 

CROSS LTDA-ME. Em síntese, alegou que era cliente junto a promovida, 

que em julho/2016 por motivos de saúde ficou impossibilitada de fazer 

exercícios, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do plano contratado 

(12 meses, sendo ultimo mês 03.2018), pedido que não fora atendido. Ao 

final postulou pela devolução em dobro pelas parcelas pagas após pedido 

de cancelamento e indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação Id. 11667974, alegou, e que não 

tem responsabilidade pelos motivos que a requerente deixou de frequentar 

a academia, que nada contribuiu para o rompimento do contrato e postula 

em pedido contraposto a aplicação da multa prevista na Cláusula 10, 

parágrafo único, pela rescisão do contrato, insurge-se contra a repetição 

do indébito e por fim requereu a improcedência da ação. A parte 

promovente apresentou impugnação específica. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do 

ônus da prova. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a cobrança indevida após termo rescisório, o dano 

moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. As partes divergem quanto ao motivo que deu causa a 

rescisão contratual, a requerida não nega que houve o pedido de resilição 

contratual, que não se opôs a rescisão e que ofertou a suspensão do 

plano pelo período de 15 a 30 dias. Porém não comprova o alegado. Pelo 

contexto coligido nos autos, verifico que a parte promovente efetuou 

mensalmente o pagamento, referente ao uso da academia até o mês do 

ajuizamento da ação 10/2017, contudo o pedido de cancelamento dos 

serviços da promovida ocorreu em 06/07/2017. Todavia, em detida análise 

dos extratos encartados aos autos, verifico que após o cancelamento do 

plano foram pagas pela promovente as mensalidades no valor de R$ 

190,00 em agosto de 2017 e R$ 190,00 em setembro de 2017, sob pena 

de ameaça de ter seu nome incluído no rol de inadimplentes. Desta forma, 

entendo que a cobrança das mensalidades após cancelamento dos 

serviços constitui conduta ilícita praticada pela reclamada. Cobrança 

indevida. Termo rescisório. Em regra, a resilição unilateral das partes tem o 

condão de cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação 

da parte contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código 

Civil. Assim sendo, quando a parte rescindenda é expressamente 

notificada quanto à resilição contratual e ainda assim continua cobrando 

por valores posteriores a cessão dos efeitos contratuais, comete conduta 

ilícita. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA 

APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 

FIXADO QUE SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do exposto, decidem os 

Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do 

Paraná, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0010309-32.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin 

- - J. 17.04.2015) (TJ-PR - RI: 001030932201481600140 PR 

0010309-32.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert 

Michelin, Data de Julgamento: 17/04/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 23/04/2015) Destaca-se também que inexistir enriquecimento 

sem causa (artigo 884 e 885 do Código Cível), a cobrança de valores 

remanescentes, decorrente de período anterior à rescisão contratual, é 

plenamente legítima e caracteriza exercício regular do direito. Neste 
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sentido: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA APÓS O ADIMPLEMENTO. 

PAGAMENTO DA FATURA QUE COM UM MÊS DE ATRASO E SEM A 

INCIDÊNCIA DE JUROS, O QUE IMPLICA NA COBRANÇA DO VALOR 

REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS FATURAS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA 

DEVIDA. PARTE RÉ QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006208979, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/09/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006208979 RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Data de Julgamento: 27/09/2016, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016) Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, nota-se que o contrato, 

objeto da cobrança, foi rescindido na data mencionada na exordial 

06.07.2017 e a dívida reivindicada possui referência de período posterior à 

rescisão (agosto e setembro/2017). Portanto, considerando que a 

cobrança se refere a período posterior à rescisão contratual, há cobrança 

ilegítima, ensejando conduta ilícita. Dano indenizatório O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que as cobranças efetuadas pós pedido de 

cancelamento, é suficiente para presumir a existência de dano moral, na 

modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionou sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior, conforme preconiza o 

artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a 

obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos 

do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição 

deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO 

INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO 

CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do 

indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida 

quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, 

é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não 

comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 

19/05/2017) A parte promovente pleiteia indenizatória no valor de R$ 

829,00, referente a parcelas pagas indevidamente, em dobro, contudo em 

análise do caso concreto, verifico que o cancelamento da matrícula se deu 

no dia 06.07/2017, desta forma, entendo que no mês de julho foi prestado 

os serviços da promovida, portanto, incabível de restituição. Por oportuno, 

tendo em vista que o dano material decorre de duas mensalidades, 

utiliza-se da tabela abaixo para a sua quantificação: Data das despesas 

Discriminação Valor do Documento (R$) 17/08/2017 Mensalidade 190,00 

17/09/2017 Mensalidade 190,00 Portanto, diante do exposto, é possível 

constatar que a promovida ainda deve restituir a quantia de R$ 380,00, 

ademais não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de 

indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples. Da 

multa pela rescisão contratual A Lei de Usura, Decreto 22.626/33, em seu 

artigo 9º, estabelece que não é válida a cláusula penal, ou seja, a multa, 

superior a 10% sobre o valor do contrato ou da dívida e no termo de 

adesão pactuado entre as partes está expressamente previsto a clausula 

penal no valor de 20% em caso de rescisão antecipada por parte do 

consumidor. Logo, comprovado o ato ilícito da Reclamada, de rigor, o 

reconhecimento da redução do valor da clausula penal para 10% 

conforme artigo 413, do Código Civil, verbis: Art. 413. A penalidade deve 

ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Neste 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. 20% SOBRE 

O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PARA 10% 1. 

Constatado o valor excessivo da cláusula penal, o juiz pode, 

equitativamente, reduzi-la, nos termos do art. 413 do Código Civil, a fim de 

evitar o enriquecimento ilícito por uma das partes contratantes. 2. Recurso 

conhecido e desprovido. b(TJ-DF - APC: 20140110092018 DF 

0002201-05.2014.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 04/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/03/2015 . Pág.: 366) Rejeito o pedido contraposto. DISPOSITIVO: 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar e no mérito JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil para; Condenar a parte promovida, 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); condenar a 

parte promovida, pagar a parte promovente a quantia de R$ 380,00 

(trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010648-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ALEXANDRE VIEIRA SOARES 

EXECUTADO: RONALDO FERRI Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE quanto à certidão de ID. 

16074680, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o aludido prazo, tornem os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010180-40.2017.8.11.0015
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1010180-40.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSIANE PERES EXECUTADO: 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. I – Em atenção 

ao princípio do contraditório, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTE-SE acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA oferecida em ID. 14325810, requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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certidão de mov. id. n° 16470518, determino que seja redesignada a 

audiência de conciliação, expedindo-se a citação/intimação das partes 

para comparecimento. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1002859-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMALIA GARCIA KATH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Sem delongas 

despiciendas, com o fito de imprimir celeridade ao feito que já vem 

tramitando há algum tempo sem o regular desenvolvimento, acolho a 

justificativa da autora formulada em mov. id. n°14864385, razão pela qual, 

determino que seja designada nova data para audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta deste Juízo, expedindo-se citação/intimação para que 

as partes compareçam à audiência, fazendo constar as advertências 

legais. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN OTAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004384-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIAN OTAVIO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Acolho o pleito formulado em mov. 

id. n° 16850993, razão pela qual determino que seja designada nova data 

para audiência de conciliação. Habilite-se o advogado da requerida e 

intimem-se as partes para comparecimento à audiência, fazendo constar 

as advertências legais. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011812-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o AR de citação restou 

infrutífero (id nº 9781157); todavia, a parte Requerida compareceu 

espontaneamente nos autos e ofertou defesa (id nº 4437763), por este 

motivo afasto o pedido de revelia e DETERMINO a DESIGNAÇÃO de nova 

audiência de conciliação conforme pauta deste Juízo. Intimem-se as partes 

na pessoas de seus respectivos patronos habilitados nos autos. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Conforme certidão anexada no id nº 15611410, a parte 

Requerente compareceu na Secretaria deste Juízo e afirmou que não 

possuía mais contato com sua patrona, bem como requereu a expedição 

de alvará para sua conta. Intimada a manifestar-se a patrona da parte 

Requerente (ids nº 15777159 e 15799852) pugnou pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores em seu benefício e ainda anexou 

aos autos cópia do contrato de honorários advocatícios firmados com a 

parte Requerente. Ao comparecer em Juízo a parte Requerente não 

revogou os poderes anteriormente concedidos à sua patronoa; poderes 

estes, nos termos da procuração anexada no id n 12076014, que incluem 

o levantamento de alvará. Em razão do trânsito em julgado certificado no id 

nº 15878708, determino a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ para a 

parte Requerente, na pessoa de sua patrona, dos valores depositados em 
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Juízo (id nº 14874647) observando-se os dados bancários indicados no id 

nº 15777159. Ressalto que incumbirá à patrona da parte Requerente a 

prestação de contas a seu cliente, nos termos da Lei nº 8.906/94 - 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011440-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011440-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDILEUZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Em que pese o documento 

juntado pela autora não ser hábil a justificar o pedido de redesignação da 

audiência, em análise dos autos verifico que houve o cancelamento da 

audiência antes da análise do pedido por este Magistrado, razão pela qual, 

determino que seja designada nova data para audiência de conciliação, 

intimando-se as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1- RECEBO a petição de Embargos de declaração. Com efeito 

decido. 2- INTIME-SE a parte embargada para que no prazo de 05 dias, 

querendo se manifeste sobre a tese ventilada pelo embargante, sob pena 

de PRECLUSÃO, nos ternos do art. 1023, parágrafo segundo do Código de 

Processo Civil. 3- Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para pasta 

própria " minutar embargos de declaração" Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIO, OFICIO, CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001414-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se quanto as cobranças 

realizadas pela requerida. O Reclamante alega em síntese que, ao 

comparecer na loja Reclamada para realizar uma compra aceitou obter o 

cartão desta após ser informado de que obteria um desconto de 10%, no 

produto, assim como, se fosse pago com 15 (quinze) dias antes do seu 

vencimento não geraria quaisquer custos e tarifa de anuidade. Relata o 

Reclamante que ao realizar a compra para pagamento à vista no cartão na 

data 20/05/2017, foi informado de que seu vencimento seria dia 

01/07/2017. Contudo, o Reclamante alega que no começo do mês de 

Junho/2017, começou a receber ligações de cobranças, onde a 

Reclamada informava que seu débito já se encontrava vencido. Alega que 

ao receber as referidas cobranças, explicou a atendente de que 

acreditava que seu débito teria vencimento apenas no mês 07/2017, 

porém as ligações não cessaram. Aduz que, realizou o pagamento da 

fatura, porém, as ligações continuaram, sob o argumento de que este, 

ainda possuía débitos com a Reclamada, e que, caso não ocorresse o 

pagamento, teria seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

Alega ainda que, a Reclamada passou proceder com ligações e 

cobranças para os números de referência que o Reclamante teria lhe 

passado, expondo este, a situação vexatória perante seus amigos. A 

Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido tendo em vista que 

o Requerente pagou sua conta em atraso gerando encargos/juros, alega 

que a compra fora realizada com método a vista, não prosperando a 

alegação do Autor que o vencimento seria para o mês de Julho e, ainda, 

que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que o autor recebeu 

cobranças e ligações por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se as cobranças 

foram indevidas, bem como a possível responsabilização da requerida por 

tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a comprovação das 

ligações e cobranças realizadas bem como a Requerida não nega tal 

acontecimento. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito sendo proveniente de encargos/juros motivo das ligações de 

cobranças. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida as cobranças realizadas em desfavor do Requerente pois 

em momento algum consta no referido contrato que as compras efetuados 

seriam pagas ‘a vista’, e, tendo em vista que o Requerente efetuou a 

compra final do mês de Maio, não é plausível que no início do seguinte mês 

tal conta já esteja vencida e gerando encargos e multas. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A 

reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do 

CPC. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato 

ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, 

não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção 

indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não 

restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por 

isso mesmo ser indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, 

transcrevo o julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso 

análogo assim se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - 

DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - 

ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM 
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INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o 

cancelamento do cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do 

cliente em cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo 

firmado entre as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano 

moral. 2 - A parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a 

sua pretensão e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, 

por sua vez, não logrou comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 3 - Na ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das 

alegações da parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - 

Deficiência na prestação do serviço, passível de indenização por danos 

morais, prescindindo da comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do 

quantum indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter 

compensatório e punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI, 52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 

26/07/2012) destacamos No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

Exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo às cobranças 

realizadas em desfavor do Autor, bem como, para CONDENAR a requerida 

a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013288-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO LOURENCO DE ALMEIDA (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))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Em sua petição inicial a parte Requerente sustentou que teve 

seu nome inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes pela parte 

Requerida após ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia. Por 

seu turno a parte Requerida aduz que houve o cancelamento do serviço 

por inadimplência da parte Requerente. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Inicialmente quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC permite 

ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando verificar que esta 

“não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do art. 291, 

NCPC à toda causa deverá ser atribuído um valor. Em sua exordial a parte 

Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 128,43 (cento e vinte e oito 

reais e quarenta e três centavos), correspondente ao débito que buscava 

ver declarado inexigível; todavia, ainda postulou a condenação da parte 

Embargante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

motivo pelo qual o valor da causa é obtido pela soma destes valores. 

Efetuado o cotejo entre as teses das partes tem-se como pontos 

controversos: a) a solicitação de cancelamento dos serviços e b) a 

inadimplência da parte Requerente. A possibilidade de inversão do ônus 

da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, CDC, não exime a parte Requerente 

em trazer aos autos prova dos fatos constitutivos de seu direito nos 

termos do art. 373, I, CPC. Tanto na petição inicial quanto na impugnação a 

parte Requerente limita-se a fazer afirmações genéricas de que solicitou o 

cancelamento, bem como está adimplente com seus débitos; porém, em 

nenhum momento específica a data em que solicitou o cancelamento ou 

ainda informa números de protocolo, nem ao menos, colaciona as últimas 

faturas que adimpliu. Todas provas facilmente produzidas por estes e que 

não justificam a inversão do ônus da prova. Neste sentido destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR 

CONTRATO SUPOSTAMENTE CANCELADO. AUSENCIA DE PROVA DO 

EFETIVO CANCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO 

RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de alegação de 

negativação por fatura paga, é dever do consumidor fazer prova do 

efetivo cancelamento, não se aplicando, nesta hipótese, a inversão do 

ônus da prova, dada a natureza negativa de sua produção em relação à 

empresa Ré. 2. No caso dos autos, foi trazido pela ré documentos que 

comprovam que o outro tinha dois contratos junto com concessionária. 3. 

Outrossim, há indícios de que o autor não efetuou o cancelamento do 

contrato em questão, o que implica em reconhecer a negativação como 

exercício regular do direito, tal como o fez o juiz da causa. 4. Apelo não 

provido. (TJPE - APL: 00085803520138170480, Relator: HUMBERTO 

VASCONCELOS JUNIOR, Data de Publicação: 20/03/2018 - grifo nosso). 

Inclusive, não se olvidando em observar que ônus em provar o pagamento 

é do devedor, ora parte Requerente. Ante a ausência de elementos 

mínimos a corroborarem a versão autoral, impõe-se a improcedência da 

demanda. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA para constar o 

valor atribuído pela parte Requerente em sua petição inicial no patamar de 

R$ 10.128,43 (dez mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e três 

centavos). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010090-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE VILLA (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.: 1010090-95.2018.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ BEPPLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - PB0015535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do Recurso Inominado 

interposto pela parte Requerente no id nº 15251038 e após retornem os 

autos conclusos para análise. Quanto ao pedido de levantamento do valor 

depositado pela parte Requerida, esta deve ser indeferida ante a ausência 

de trânsito e julgado da sentença. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

MARCIA DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

GILBERTO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. A parte Exequente apresentou cálculo atualizado do débito (id 

nº 15612730), desta forma, INTIME-O para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especifique os meios que pretende para a satisfação do saldo 

remanescente, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOAO GOMES BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerida 

adimpliu o valor entabulado no acordo (id nº 13470226) e que este já foi 

levantado pela parte Requerente (id nº 15549230). Desta forma, não 

havendo manifestação quanto a eventual descumprimento dos termos 

avençados e devidamente homologados por este Juízo, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. CUMPRA-SE o determinado no item II da decisão proferida no id 

nº 15466250 expedindo-se ofício ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento dos créditos extraconcursais, objeto dos autos, remetendo 

cópia da sentença/acordão, bem como daquela decisão (id nº 15466250) 

e da memória de cálculo apresentada pela parte Exquente no id nº 

16207115. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013734-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularize a representação processual, eis que consta no autos 

como patronos habilitado tão somente as pessoa do Dr. REGIS FERNANDO 

NIEDERAUER DA SILVEIRA conforme procuração anexada no id nº 

2270287 e Dr. JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA conforme 

substabelecimento anexado no id nº 2270290, sob pena de extinção do 

feito. Portanto, a pessoa de VINÍCIUS GARAY DA SILVA no qual consta a 

conta bancária informada no id nº 13441501 não possui poderes 

específicos outorgados pela parte Requerente para receber valores. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-19.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.S. GARCIA UMBURANAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAFORME CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

LOGICA MODA E CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010340-19.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: F.S. GARCIA UMBURANAS & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: LOGICA MODA E CONFECCOES LTDA - EPP, 

ULTRAFORME CONFECCOES LTDA - EPP Vistos, etc. Diante do pleito 
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formulado em mov. id. n° 12356738 e, considerando que, nos termos do 

acordo entabulado entre as partes, o Renajud realizado nos autos 

permaneceria em garantia até o integral cumprimento do acordo, determino 

que seja a autora intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos quanto ao pedido formulado pela executada, 

consignando que o silêncio será interpretado como integral cumprimento 

do acordo, ensejando a baixa do Renajud por este Juízo. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos para 

deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008793-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008793-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. I – INTIME-SE a autora, para que, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE quanto aos 

Embargos de Declaração opostos pela requerida, sob pena de preclusão. 

II – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, de tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011740-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011740-17.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ZELI RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A parte requerente sustenta 

que não reconhece o débito posto em cobrança pela parte requerida, 

alegando que jamais firmou contrato com a mesma, impugnando o áudio 

acostado junto à defesa, ao passo que a parte requerida alegou que os 

apontamentos e cobranças são legítimos. Diante deste contexto, e 

analisando os autos, verifica-se que os dados contidos na gravação 

apresentada junto a defesa comprovam que é realmente do requerente, 

ademais o endereço informado na defesa é o mesmo da exordial, assim 

tenho que a reclamada carreou documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO/CONTRATO discutido, – telas sistêmicas demonstrando 

a parcela inadimplida e áudio demonstrando a relação jurídica entre as 

partes, e ainda que a negativação é legítima. Desta forma, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Ademais, o juiz não está obrigado 

a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que não possui contrato com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou 

a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente 

ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos. SINOP, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011849-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BARROS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011849-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERIKA BARROS MIRANDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. I – INTIME-SE a autora, para que, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE quanto aos 

Embargos de Declaração opostos pela requerida, sob pena de preclusão. 

II – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, de tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROLANCER SERVICOS ONLINE LTDA (REQUERIDO)

THIAGO MARQUES SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 502 de 629



- ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001171-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PIANA (EXECUTADO)

 

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 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE EXECUÇÃO 

PROCESSO n. 1001171-88.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 722,34 

POLO ATIVO: EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS 

LTDA - ME POLO PASSIVO: Nome: ANA PAULA PIANA Endereço: 

ESTRADA ROSALIA, CASA 33, COMUNIDADE VITORIA, SINOP/MT 

Senhor(a): REQUERIDO: ANA PAULA PIANA FINALIDADE: CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) executada(s), por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para no prazo de 03 

(três) dias, pagar a importância no valor acima informado. A presente 

carta também tem por finalidade advertir a(s) parte(s) executada(s) de 

que NÃO SENDO EFETUADO O REFERIDO PAGAMENTO, dentro do prazo 

acima, poderá incorrer nas medidas previstas no art. 829 do CPC. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Terça-feira, 11 de 

Dezembro de 2018 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008266-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA CAZELLA (EXECUTADO)

 

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.: 1008266-38.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para , na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA 

ESCRITA OU ORAL. LILIANE RANECO CPF: 031.205.051-88, VERBO 

ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP CPF: 13.442.134/0001-04 Endereço do 

promovente: Nome: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: 

RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, - DE 1384 A 2196 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-099 MARCELA GARCIA CAZELLA 

CPF: 005.808.731-10 Endereço do promovido: Nome: MARCELA GARCIA 

CAZELLA Endereço: RUA DAS ROSAS, 14, - ATÉ 669/670, SETOR 

RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-045 Sinop, Terça-feira, 11 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: 1013022-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1013022-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARIELE TAYNARA LOPES DE 

OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I – INTIME-SE a 

autora, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE 

quanto aos Embargos de Declaração opostos pela requerida, sob pena de 

preclusão. II – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, de 

tudo CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/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: 

1001130-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDO LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. I – Diante do postulado de ID. 11320987, 

INTIMEM-SE as executadas para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE acerca dos cálculos apresentados pela exequente, 
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requerendo, ao final, o que entender de direito; II – Decorrido o aludido 

prazo, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009734-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE AGNER TESSMANN (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.: 1009734-03.2018.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013735-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CESAR DE 

OLIVEIRA BORBA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I – DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 09h30min; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011354-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1011354-50.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

11.903,70 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, 265, - DE 

101/102 A 678/679, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-727 

POLO PASSIVO: Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: 

RUA JOÃO PESSOA, 83, Piso Mezanino - Sala 02, CENTRO, SÃO 

CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09520-010 Senhor(a): REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder 

a ação no prazo legal, 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 

documento, assim como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 
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Data: 25/01/2019 Hora: 16:10 MEDIDA LIMINAR:I - Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requeridas 

SUSPENDA os descontos realizados no cartão de crédito da genitora da 

autora, referente ao contrato discutido nos autos (Pedido n° 145642998, 

data 24/06/2018 Loja MegaMamute), até ulterior deliberação. II – 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista; 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013129-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADECYR NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013129-49.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADECYR NUNES EXECUTADO: 

VALMIR PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Os autos me vieram conclusos 

para análise do petitório de ID. 16275882. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a parte exequente pretende a condenação do 

executado em ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que em que 

pese intimado, não apresentou nos autos nenhuma prova ou certidão 

negativa de ônus. Entretanto, não merece prosperar o pedido autoral. Isso 

porque, em detida análise do feito, o executado, através da certidão de ID. 

15540335 afirma não possuir bens à penhora, não recaindo, portanto, em 

ato atentatório à dignidade da justiça nos termos apresentados pelo art. 

774, inciso V do CPC. Vejamos: Art. 774. Considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V 

– intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus. Com efeito, pela leitura do 

dispositivo processual, o executado incorre em ato atentatório à dignidade 

da justiça quando possui bens e não os indica, nem exibe documentos de 

propriedade ou certidão negativa de ônus, a fim de comprovar que o bem 

não possui gravames, ou seja, impedimento de venda, tais como hipoteca, 

dação em garantia, etc. Sendo assim, para fins de aplicação de multa do 

referido artigo, o exequente, se assim o que quiser, deverá comprovar 

que o executado possui bens, contudo, não os indicou. Dessa forma, 

INDEFIRO o pleito de condenação do executado na multa prevista pelo art. 

774 do CPC. Ademais, INDEFIRO o pedido de inclusão dos dados do 

executado nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que, entendo, 

salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente realizar estes 

atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma CERTIDÃO DE 

DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida 

certidão, pela Secretaria da Vara. À vista disso, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, confira prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. Decorrido o aludido prazo, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROQUE CRUVINEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000690-28.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSECLER DA ROSA 

EXECUTADO: JESUS ROQUE CRUVINEL Vistos, etc. Através da petição de 

ID. 16264233, o exequente pugna pela adjudicação dos semoventes 

penhorados nos autos (ID. 15091475). Considerando que o executado, 

embora intimado da penhora efetivada nos autos, deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, DEFIRO a ADJUDICAÇÃO pretendida, 

ao passo que DETERMINO: I – EXPEÇA-SE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, a 

qual revestirá o exequente dos direitos adjudicatórios; II – A exequente 

deverá fornecer os meios para remoção dos bens penhorados, à suas 

expensas, mediante acompanhamento de oficial de justiça. Determino, 

ainda, que o Sr. Oficial de Justiça CERTIFIQUE a referida diligência 

adjudicatória. III – EXPEÇA-SE OFÍCIO ao INDEA (Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso), para a devida transferência de 

registro das vacas penhoradas, em favor do exequente. Serve a presente 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou 

CITAÇÃO/ OFÍCIO. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010694-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010694-39.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: RAFAELA ROZO RANECO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I – De proêmio, 

determino que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE o trânsito em julgado da 
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sentença proferida nos autos; II – Se positiva a certidão, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012154-95.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. A parte Executada, BANCO DO BRASIL S.A., pugnou nos 

autos pelo desarquivamento do feito e expedição de alvará do valor 

penhorado nos autos (id nº 2034603). Todavia, referido pedido foi 

direcionado a Juízo diverso do competente para tal análise. Consta nos 

autos que em 14.12.2015 (id nº 2034655) este Juízo proferiu sentença 

declarando-se como incompetente para a análise da matéria versada nos 

autos; em sequência, a Secretaria deste Juízo, expediu ofício ao Cartório 

Distribuidor (id nº 2034657) para a redistribuição do feito a uma das vara 

cíveis. Efetuada tal providência, o feito passou a tramitar sob o nº 

19726-10.2015.811.0015 (cód. 252798) junto à 4ª Vara Cível desta 

Comarca. Neste cenário, não havendo competência deste Juízo para o 

julgamento do feito, igualmente não deterá a competência para a liberação 

de valores. Insta frisar que o desarquivamento do presente feito não se 

revela possível, pois não há processo a ser desarquivado. Os autos deste 

Juízo, tratam-se de mera reprodução digital das peças processuais; ora, 

havendo a redistribuição do feito é usual que todo o processo seja 

remetido ao Juízo competente; porém, ao tempo desta operação, existia a 

peculiaridade de haver um Juizado Especial com processo virtual e Vara 

Comuns com processos físicos o que impunha a materizalização ou 

impressão das peças e sua redistribuição. Portanto, o processo que a 

parte Executada pretende desarquivar em verdade trata-se daquele que 

tramitou junto à 4ª Vara Cível. Diante do exposto, DETERMINO: 1. 

Expeça-se OFÍCIO ao Departamento da Conta Única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para que faça a vinculação do valor penhorado 

(id nº 2034603) aos autos nº 19726-10.2015.811.0015 (cód. 252798) da 

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT; 2. Em observância à celeridade e 

economia processual, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

MATERIALIZE-SE as petições de ids nº 11912969 e 14756455 

REMETENDO-AS ao setor de protocolo para que sejam encaminhadas ao 

Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca; 3. Após cumpridas as diligências 

acima, retornem o presente feito ao arquivo com as baixas e cautelas de 

praxe; Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012373-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GUERRA SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G LAMINADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012373-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LOURDES GUERRA 

SCHENATTO REQUERIDO: L G LAMINADOS EIRELI - EPP Vistos, etc. I - 

Diligencie-se a secretaria desta Vara Especializada junto ao Juízo 

deprecado da comarca de Marcelândia/MT, missiva esta emitida em Mov. 

9312310, visando a devolução da mesma devidamente cumprida, uma vez 

que não há demonstração nos autos de que a empresa executada foi 

intimada para pagar o débito exequendo no prazo de 15(quinze) dias. II - 

Com o aporte da carta precatória devidamente cumprida, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção. III - Oportunamente, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISQUINHA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000972-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISQUINHA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo o que de direito; VI - E 

ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009062-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO REAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009062-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALAIDE RODRIGUES DA 
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SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, PORTO REAL 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos 

que a parte requerente postula pela desistência da ação, em relação aos 

fatos que envolvem a requerida BANCO DAYCOVAL (ID. 16253168). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O Enunciado 90 do FONAJE dispõe que: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

“Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte requerente , em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE, no que tange à requerida 

BANCO DAYCOVAL. Retifique-se o polo passivo da demanda. No mais, 

diante do pedido de redesignação da audiência formulado pela autora em 

mov. id. n° 16491098, verifico que não houve a citação/intimação da 

segunda requerida para comparecimento, conforme id. 16541424, razão 

pela qual determino o cancelamento da audiência, bem como que seja a 

autora intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

endereço atualizado da demandada, sob pena pena de extinção. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011268-96.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT0009568S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual houve a penhora via BACEN-JUD 

do débito em execução (id nº 15172715). Devidamente intimada, na 

pessoa de seus advogados constituídos (id nº 15433326), a 

manifestar-se quanto à penhora a parte Executada deixou transcorrer o 

prazo conforme certificado em 08.10.2018. Sobreveio manifestação da 

parte Exequente pugnando pela expedição de alvará para levantamento do 

valor penhora que corresponde à totalidade da execução. Diante do 

exposto, ante a satisfação do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, EXPEÇA-SE em 

favor da parte Exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da 

importância de R$ 3.932,27 (id nº 15172715) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 15973739. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013120-24.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

oposto por VIVO S.A em face de LUZINETE SILVA SANTOS arguindo pela 

extinção do cumprimento de sentença pelo adimplemento ante a ausência 

de saldo remanescente a ser quitado. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte Impugnante, VIVO S.A. foi condenada a pagar a importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este 

arbitrado conforme acórdão de id nº 2411726 que majorou a condenação 

proferida pelo Juízo “a quo” (id nº 2411704). Intimada a cumprir 

voluntariamente a obrigação a parte Impugnante, comprovou o depósito da 

importância de R$ 7.583,30 (id nº 2411742) em 09.09.2016. Ainda no id nº 

11835012 comprovou o depósito da importância de R$ 3.451,86 em 

09.05.2016; restando demontrado o adimplemento da importância de R$ 

11.035,16. Consigna-se que referidos depósitos são tempestivos, eis que 

o primeiro foi realizado no dia seguinte à intimação para adimplemento 

voluntário e o segundo foi realizado enquanto pendente análise de recurso 

inominado. A alegação de existência de saldo remanescente somente foi 

ventilada pela falta de diligência da parte Executada, VIVO S.A. em não 

juntar aos autos o comprovante de pagamento do segundo depósito, no 

valor de R$ 3.451,86. No presente caso concreto, verifica-se que a parte 

Executada, adimpliu valor, inclusive, superior ao valor que a parte 

Exequente entenderia como devido e ainda, ante o silêncio da parte 

Exequente, resta evidenciado o adimplemento integral do débito 

exequendo. Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado a 

presente sentença, o que deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a 

parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos 

os dados bancários para a confecção e expedição do competente alvará; 

decorrido o prazo supra e, aportando nos autos referida informação, 

EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o compente ALVARÁ conforme 

dados bancários informados dos valores de R$ 7.583,30 e de R$ 3.451,86 

(id nº 11835012); em caso negativo, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Exequente pugnou pela 

aplicação da multa pactuada no acordo homologado. Ressai dos autos que 

a parte Executada efetuou o depósito do valor avençado em 10.05.2018 

(id nº 16091935); todavia, não comunicou nos autos o referido 

adimplemento o que ensejou o pedido de cumprimento formulado pela parte 

Exequente. Em que pese a argumentação da parte Exequente, os termos 

do acordo diziam respeito tão somente ao prazo para pagamento. Ainda 

que a comunicação de adimplemento seja medida de bom senso, tal 

obrigação não constava no nos termos originais do acordo que ante o 

depósito tempestivo foi devidamente cumprido. Por estas razões não 

prospera o pedido de incidência da multa acordada. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 
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COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte 

Exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da importância de 

R$ 5.000,00 (id nº 16091935) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 16117828. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULPEN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual a parte Executada foi 

devidamente intimada via DJe (id nº 16649343) a manifestar-se quanto à 

penhora on line do valor integral do débito realizada no id nº 14362786; 

contudo deixou transcorrer in albis seu prazo (id nº 16649074). Ainda em 

consulta ao Sistema PJe não se verifico a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra demanda pela parte Executada em face da parte 

Exequente. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Em razão do 

trânsito em julgado certificado no id nº 16945412, EXPEÇA-SE em favor da 

parte Exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da 

importância de R$ 5.000,00 (id nº 14362786) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 16713232. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012723-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CARVALHO ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR BORTOLETO FERREIRA OAB - MT0013396A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual houve a penhora on line de R$ 

285,23 (id nº 6118381) do qual a parte Executada foi devidamente intimada 

(id nº 8867805) e deixou transcorrer seu prazo in albis. Após, houve a 

penhora on line no valor de R$ 4.438,67 (id nº 14622033) do qual a parte 

Executada igualmente foi intimada (id nº 14814656) e deixou transcorrer in 

albis seu prazo. Ainda em consulta ao Sistema PJe não se verificou a 

distribuição de Embargos ou outra demanda pela parte Executada em face 

da parte Exequente. Uma vez que o saldo remanescente da execução foi 

integralmente penhorado no id nº 14622033, a mora da parte Executada é 

cessada, eis que cumprida a obrigação. Restando apenas a liberação dos 

valores em benefício da parte Exequente. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente 

ALVARÁ para levantamento das importâncias de R$ 285,23 (id nº 

6118381) e R$ 4.438,67 (id nº 14622033) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 16467636. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012748-75.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON GABARDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Ante a celebração do 

ACORDO de id nº 16221593 resta prejudicada a análise dos Embargos de 

Declaração opostos no id nº 13181159. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009299-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ITA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEOGENES FATIMA SCHNEIDER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANARA LUANA HORING OHNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012590-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ambas as partes aduzindo OMISSÃO em face da sentença proferida no id 

nº 13830646. A parte Requerente, MATEUS HENRIQUE DA 

FONSECA,insurgiu-se quanto a ausência de aplicação da multa-diária 

cominada na decisão que concedeu a tutela de urgência e aduziu 

cerceamento de defesa quanto a análise dos danos morais (id nº 

147771460. A parte Requerida, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

insurgiu-se quanto a explanação utilizada para declarar indevidos os 

débitos, eis que entende devida a cobrança (id nº 14848445). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Não há qualquer omissão quanto à multa-diária 

cominada, pois ao confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência 

por consectário lógico confirmou-se aquela. Tal matéria, quantificação da 

multa-diária, é matéria atinente à fase de cumprimento de sentença, não 

sendo possível sua fixação neste momento por possui possibilidade de 

revisão de tal valor ante a sua finalidade precípua, qual seja, determinar 

que o réu cumpra uma determinação judicial e não se presta ao 

enriquecimento do autor. De outro norte, verifico que houve omissão no 

que tange ao pedido de danos morais. Em reanálise aos argumentos 

expostos pelas partes, percebe-se que claramente houve o impedimento 

de acesso aos serviços educacionais fornecidos em razão de débitos que 

foram declarados inexistentes e, neste cenário, deve ser reconhecido tal 

ofensa, posto que o débito que motivo o ato ilícito foi reconhecido como 

indevido. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. De outro norte, os argumentos da parte 

Requerida, possuem conteúdo notoriamente voltado à rediscussão de 

matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. Por oportuno, 

deve-se frisar que a reanálise de provas não é possível em sede de 

embargos de declaração. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos pela parte Requerente, MATEUS HENRIQUE DA 

FONSECA e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte 

Requerida em pagar à parte Requerente a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) em danos morais acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença. Ainda, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela 

parte Requerida, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012913-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUDIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no id nº 14739345. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006672-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 509 de 629



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005414-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

SENTENÇA Processo: 1005414-07.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SILVIO 

HERMINIO DE ARAUJO CABRAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a questão, a requerente ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Em síntese, aduz o requerente que o de cujus 

Silvio Hermínio de Araújo Cabral tinha um cartão de crédito junto à 

demandada, que não era utilizado há 03 anos, sendo que, em razão do 

falecimento ocorrido em 03/04/2017, a inventariante entrou em contato 

com a demandada solicitando o cancelamento do cartão, sendo-lhe 

solicitado o encaminhamento de uma carta com tal pedido, o que foi 

atendido pela mesma, sendo então informado pela requerida que o cartão 

seria cancelado. Verbera que a requerida enviou faturas no valor de R$ 

315,60, relativa a cobrança de seguro, até maio de 2017, as quais foram 

pagas, e em contato com a requerida foi informado que o cartão estava 

cancelado, conforme número de protocolo informado. Narra a autora que, 

para sua surpresa, no mês de dezembro de 2017, recebeu uma nova 

fatura referente a cobrança de anuidade do referido cartão, no valor de 

R$ 1.200,00, parcelado em 3 vezes de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o 

que sustenta indevido, tendo em vista o tempo já decorrido desde a 

primeira solicitação de cancelamento do cartão. Pugna então, pela 

obrigação de fazer bem como indenização de cunho moral. Em sede de 

contestação alega o Requerido, em síntese, a inexistência de ato ilícito, 

não comprovação dos fatos constitutivos de direito e que não há 

comprovação dos aludidos danos morais. É a síntese do necessário. 

Passo a análise do mérito. Conforme ensina o professor Carlos Roberto 
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Gonçalves, o “os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano 

experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o 

novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em 

relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou nos autos que mesmo após solicitar o cancelamento do 

referido cartão por diversas vezes ainda assim recebeu faturas que 

considera indevida. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Evidente o direito da autora à requerer o 

cancelamento do cartão do de cujus, o Requerido não agiu com a cautela 

necessária causando transtornos em demasia ao consumidor. Verifico 

que a Requerente comprovou devidamente a existência do nexo-causal e 

o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. 

A reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 

373, II, do CPC. No que tange aos alegados danos morais, restou 

comprovado que a Requerente em razão do ocorrido passou por diversos 

problemas e transtornos por culpa da Requerida, razão pela qual reputo 

devida a indenização por danos morais. Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a considerações 

de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil 

por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 

de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e 

a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 

dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2] : “Como tenho sustentado em 

minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano 

moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao 

infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II 

– pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém 

o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de 

qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de 

cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em 

dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o 

desejo da vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na 

presente ação, confirmando a liminar proferida no alvorecer da demanda 

e, para condenar a REQUERIDA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012788-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da decisão e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 
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de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

decisão objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009753-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REACHLOCAL BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM 

MARKETING LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE AZEVEDO RIOS OAB - SP108639 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

SENTENÇA Requerente: BALI OTICAS LTDA EPP Requerido: 

REACHLOCAL BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 

MARKETING LTDA. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para situar a demanda, faço uma breve 

digressão acerca do litígio posto em juízo. Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Com a inicial, a parte 

Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que o débito é devido e que não há comprovação 

dos aludidos danos morais. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta de comprovar a relação 

jurídica bem como a cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se 

recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples 

ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o 

desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário 

de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. Para 

ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A 

jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008839-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI MARIANE DOS SANTOS NEVES AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida já paga, 

pugnando, assim, pela indenização por danos morais em razão da 

negativação indevida. DA PRELIMINAR De início, rejeito a preliminar de 

indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a 

parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não 

foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito MÉRITO 

Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida não acostou 

nos autos qualquer documento que comprove que a Requerente se 

encontra com débitos pendentes. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido 

para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida visto que 

realizada após já ter efetuado o pagamento das duas faturas referente ao 

acordo realizado bem como já havia requerido o cancelamento da conta, 
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fazendo jus, portanto, exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. 

No que tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela fundamentação 

acima delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR inexistentes os débitos 

discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002019-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL THIAGO CAZARIN (REQUERENTE)

NEUZA MARIA CARDOSO CAZARIN (REQUERENTE)

AIRTON CAZARIN JUNIOR (REQUERENTE)

OYRSO ALEXANDRE CAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL proposto por NEUZA MARIA CARDOSO 

CAZARIN e AIRTON CAZARIN JUNIOR e OYRSO ALEXANDRE CAZARIN e 

RAPHAEL THIAGO CAZARIN, sendo a primeira Requerente viúva e os 

demais herdeiros do “de cujus” AIRTON CAZARIN. Ressai dos autos que, 

com o passamento do Sr. AIRTON CAZARIN, remanesceu um saldo 

depositado a título de PIS sob o nº 102-87627-98-2 junto à Caixa 

Ecônomica Federal (id nº 15392501); valor este que não pode ser 

administrativamente sacado em virtude de não estarem os herdeiros e a 

cônjuge cadastrados junto ao banco de dados do INSS. Com a inicial 

aportaram aos autos (id nº 12270946) a certidão de casamento em 

comunhão universal de bens entre a primeira parte Requerente e o Sr. 

AIRTON CAZARIN e a certidão de óbito deste; bem como, prova da 

qualidade de herdeiro das demais partes Requerentes e renúncia destes 

em favor da primeira parte Requerente (ids nº 12270953, 12270963 e 

12270974). Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 6.858/80 os valores 

referentes à FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos titulares 

serão pagos em quotas iguais aos dependentes habilitados junto ao INSS 

e, na falta destes, aos sucessores definidos em lei, independentemente de 

inventário ou arrolamento. Nestas circunstâncias, conforme comprovado 

acima, as partes Requerentes comprovaram suas respectivas qualidades 

de herdeiro do falecido Sr. AIRTON CAZARIN, motivo pelo qual o presente 

pedido deve ser deferido. Por fim, havendo renúncia dos demais herdeiros 

e partes Requerentes em benefício da primeira parte Requerente, NEUZA 

MARIA CARDOSO CAZARIN, deverá o presente alvará ser expedido em 

seu exclusivo benefício. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, determinando a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da 

primeira Requerente NEUZA MARIA CARDOSO CAZARIN, o qual revestirá 

o requerente de PLENOS PODERES para receber em nome do de cujus 

AIRTON CAZARIN, o valor correspondente ao saldo de COTAS de PIS 

detalhada no id nº 15392501; bem como o valor referente à multa 

rescisória no valor de R$ 289,67 (id nº 15392500), se referido valor não 

tiver sido incluído no saldo apresentado pela instituição bancária no id nº 

15392501, julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE OFÍCIO à 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, informando a autorização concedida. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, não havendo outras providências a 

serem adotadas na presente demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações necessárias. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008429-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNI PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUMA KELLY LIMA INOCENCIO OAB - MT24857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDNI PEREIRA LIMA em 

face de AGUAS DE SINOP S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

à regularidade na suspensão do fornecimento de água e na aplicação de 

multa administrativa. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Em que 

pese a argumentação da parte Requerida a presente demanda prospera. 

De plano verifica-se a inobservância do devido processo legal no 

processo adminsitrativo para a apuração da multa aplicada à parte 

Requerente. Conforme extrai-se do Termo de Ocorrência de Irregularidade 

– TOI (id nº 14965561 – pág. 4) lavrado em 11.07.2018 a parte Requerente 

estaria ausente; contudo, tal versão conflita com a apresentada pela parte 

Requerente que afirma ter conversado com o funcionário da parte 

Requerida e que teria ido lá para realizar a suspensão do serviço à 

pedido. Neste ponto, se houve de fato tal dialógo, não há justificava 

plausível para o funcionário da parte Requerida não colher a assinatura 

daquela no TOI. A inobsevância ao devido processo legal decorre do fato 

de que além de não haver a sua cientificação do prazo recursal no ato da 

suspensão do serviço (11.07.2018), ao dirigir-se à concessionária em 

12.07.2018 (id nº 14965561 – pág. 02) o protocolo de atendimento não 

comprova a cientificação quanto a referido prazo. Todavia, 

independentemente disto, ainda incumbia à parte Requerida fazer prova 

nos autos da suposta irregularidade; contudo, esta sequer trouxe aos 

autos cópia do procedimento adminstrativo utilizado para sancionar a parte 

Requerente no pagamento de multa no valor de R$ 375,48 (trezentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e oito reais). Ressai dos autos apenas 

argumentação genérica no que tange a alegada violação do hidrômetro; 

contudo, não há qualquer prova concreta a exclarecer em que consistiria 

tal violação. Deve-se proceder, neste cenário com o refaturamento da 

conta de água do mês de agosto/2018 excluindo-se a multa no valor de R$ 

375,48 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito reais). Impende 

destacar que tal pedido não implica em determinar qualquer restituição a 

título de danos materiais, eis que não apenas a parte Requerente não 
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demonstra que tenha adimplido tal valor, mas também não há pedido 

expresso em ressarcimento. É dever da parte Requerida zelar pela correta 

cobrança e suspensão do fornecimento de água. Incorrendo em 

indiscutível falha na prestação do serviço quando esta procede a 

suspensão indevida do fornecimento de água. Neste sentido destaca-se: 

APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSÃO ILEGAL 

INTERRUPÇÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

ENCAMINHADAS PARA ENDEREÇO ERRÔNEO AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO. É dever do fornecedor zelar 

pela veracidade e atualização de seus registros, adotando todas as 

medidas cabíveis para verificar a exatidão de seu procedimento de 

cobrança antes de proceder a medidas que possam acarretar danos ao 

consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem 

as relações de consumo Indenização fixada pelo Juízo a quo que se 

revela adequada a sanar de forma justa a lide Juros de mora corretamente 

fixados no patamar de 1% ao mês Manutenção do entendimento adotado 

em Primeiro Grau. Negado provimento. (TJSP - APL: 

00301061720108260576, Relator: IVAN SARTORI, DÉCIMA TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2014 - grifo 

nosso). Por trata-se de bem essencial à vida humana e serviço de 

natureza pública, deve-se observar, por parte da concessionária de 

serviço especial atenção em sua atividade de suspensão no fornecimento. 

Não havendo prova da regular suspensão no fornecimento de água 

tem-se por ilícito tal ato ensejando o dever de repara o dano imaterial. 

Inclusive neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA EM UNIDADE HABITACIONAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA CONDUTA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O corte 

ilegal no fornecimento de água em unidade habitacional, levado a efeito, 

atinge a regra da continuidade na prestação do serviço e causa dano 

moral passível de indenização. […] (Acórdão n.869578, 

20140111560509ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 304 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a parte Requerida 

proceda com o refaturamento da conta de água referente ao mês de 

agosto/2018 excluindo desta o valor de R$ 375,48 (trezentos e setenta e 

cinco reais e quarenta e oito reais) e CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008894-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ GAMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINARMENTE c/c DANO MORAL 

proposta por PEDRO LUIZ GAMERO em face de BANCO BRADESCO S.A. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a desconto indevido de 

empréstimo consignado em benefício previdenciário após a quitação 

antecipada do mesmo via boleto bancário. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. O ato ilícito praticado pela parte Requerida, em que pese suas 

alegações, resta comprovado nos autos. No id nº 15209371 a parte 

Requerente juntou comprovante de adimplemento antecipado do 

empréstimo consignado contratado e no id nº 15209352 demonstrou que a 

parcela referente à 08/2018 vencida em 03.09.2018 e já incluída no 

vencimento antecipado supra foi novamente debitada dos proventos da 

aposentadoria da parte Requerente. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a negar qualquer responsabilidade pelos fatos arguidos na 

petição inicial e não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC. Nos autos há 

prova tão somente do desconto indevido da parcela vencida em 

03.09.2018 o que demanda a repetição em dobro, nos termos do art. 43, 

parágrafo único, CDC. É devido o pleito de danos morais uma vez que 

havendo descontos indevidos em renda com caráter eminentemente 

alimentar tal como a aposentadoria, pois sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. A declaração emitida 

em acostada aos autos no id nº 16200029 não pode ser considerada para 

majoração dos danos morais acima arbitrados, pois ocorreu antes da 

intimação da parte Requerida para cumprir a referida liminar. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

para CONDENAR a Requerida a restituir em dobro a importância de R$ 

339,33 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) 

devidamente atualizada pelo INCP a partir da data do desconto, 

03.09.2018, e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação; bem como a pagar a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AUGUSTO TOLEDO ANDRADE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS ALVES - EPP (REQUERIDO)

JEFFERSON ANGELO ROMANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por ANDERSON AUGUSTO TOLEDO ANDRADE DE ALMEIDA em 

face de SILVIO CARLOS ALVES e JEFFERSON ANGELO ROMANO. Ressai 

dos autos que a parte Requerente entabulou contrato com a primeira 

Requerida, SILVIO CARLOS ALVES – EPP, em 17.05.2011 (id nº 11361692 

) para a venda em garagem do veículo o que ocorreu em 03.11.2011 (id nº 

11361700) à segunda parte Requerida, JEFFERSON ANGELO ROMANO; 

contudo, antes que houvesse a regularização administrativa do 

propriedade do bem junto ao órgão de trânsito a segunda parte Requerida 

envolveu-se em acidente de trânsito ocasionando dano de grande monta 

(id nº 12621262). Compulsando os autos deve ser acolhida a PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira Requerida, SILVIO CARLOS 

ALVES – EPP; eis que este não adquiriu o veículo em questão, mas 

apenas consignou a venda deste em sua empresa; neste cenário não 

sendo o comprador do bem não lhe recaia qualquer obrigação em 

providenciar a transferência do mesmo. Ainda, impede salientar que tal 

obrigação não consta no contrato de consignação pactuado entre as 

partes (id nº 11361692); logo, os únicos responsáveis pela comunicação 

e realização da transferência junto ao DETRAN/MT seria a segunda parte 

Requerida, o real comprador do veículo e, subsidiariamente, a parte 

Requerente. Por outro turno não prospera a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA do JUÍZO pela necessidade de figurar no polo passivo as 

pessoas jurídicas de direito público DETRAN e SEFAZ; vez que, por força 

do art. 10 da Lei nº 9.099/95 não se admitirá qualquer forma de 

intervenção de terceiros. Ademais, composta a relação processual, 

somente o litisconsórcio passivo unitário impediria o prosseguimento da 

presente demanda, o que não se aplica ao presente feito, pois não haverá 

a necessidade de prolação de uma mesma sentenças para todas as 

partes. Nesta linha de pensamento, não se vislumbra a ILEGITIMIDADE 

PASSIVA da segunda parte Requerida, eis que por força do art. 123, CTB 

possuía o dever legal de efetuar a comunicação da transferência de 

propriedade. Nesta linha de pensamento a segunda parte Requerida não 

trouxe aos autos qualquer comprovante de que, após o sinistro, tenha 

tentado junto ao órgão de trânsito regularizar a propriedade do veículo e 

este tenha negado com base na Resolução nº 362/2010. Desta forma 

ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGIMIDADE PASSIVA da primeira parte 

Requerida, SILVIO CARLOS ALVES – EPP e REJEITO as demais 

PRELIMINAR suscitadas pela segunda parte Requerida e, por não 

vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. O primeiro 

ponto controvertido cinge-se quanto ao impedimento de transferência do 

veículo ante a existência de dano de grande monta. Através da cronologia 

exposta acima resta evidenciado que a parte Requerente e a segunda 

parte Requerida, entabularam a compra e venda em 03.11.2011 do veículo 

Fiat Stilo Sporting Flex, amarelo, 2008/2008, placa NKK0541, o qual foi 

alienado fiduciariamente em 04.11.2011 e sinistrado em 15.11.2011. Rege 

a matéria o art. 123, §1º, CTB ao qual impõe a obrigação ao comprador do 

veículo em proceder com a devida comunicação de transferência é de 30 

(trinta) dias a contar da data da transferência; logo, este teria até 

02.12.2011 para adotar as medidas administrativas cabíveis e, sua falta, 

passaria a surgir a obrigação da parte Requerente, nos moldes do art. 

134, CTB em proceder a comunicação. Neste ponto deve-se observar que 

o veículo em questão trata-se de bem móvel e que nos termos do art. 

1.267, CC, tem sua propriedade transmitida pela simples tradição, ou seja, 

pela simples entrega da coisa. Portanto, tão logo a parte Requerente 

entregou à segunda parte Requerida as chaves do veículo este passou a 

ser o seu proprietário para todos os fins de direito. Isto pois, a 

transferência de propriedade do veículo ocorreu em 03.11.2011, data 

prévia ao acidente em 15.11.2011. Assim, a comunicação realizada ao 

DETRAN é, como o nome denunciado, apenas a informação de que o 

veículo teve sua propriedade transferida e que se proceda a devida 

retificação administrativa no sistema. Não obstante, ao contrário do que 

alegado pela segunda parte Requerida a sanção do art. 134, CTB não 

implica em responsabilidade solidiária sobre todo e qualquer imposto, multa 

ou sanção que venha a incidir sobre o veículo. Sobre o tema recentemente 

o E. TJMT assim entendeu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSERÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN-MT – 

INFORMAÇÃO SOBRE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ISENÇÃO DAS 

RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS – COMPROVAÇÃO 

DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A propriedade de bem móvel transfere-se com a 

tradição. 2. A comunicação de venda prevista no artigo 134 do CTB, ilide a 

imposição das penalidades de trânsito a partir da informação. “A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao 

antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de 

trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar 

solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal 

somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos 

tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não se relacionam 

com a violação às regras de trânsito. AgRg no REsp 1525642/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2015, AgRg 

no AREsp 534.268/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

24/4/2015 e AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 9/10/2013.” (REsp 1540072/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 11/11/2015, 

destaquei) 3. A comprovação da venda do veículo e da comunicação ao 

Departamento de Trânsito afastam as responsabilidades administrativas e 

tributárias. 4. Recurso desprovido. (TJMT, Ap 106871/2017, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018 - grifo 

nosso). Ainda que o procedimento adotado pela Resolução nº 362/2010 

implique em baixa do veículo, não se pode ignorar as evidências 

constantes nos autos de que a segunda parte Requerida recuperou o 

veículo e o recolocou em circulação ou ainda que o repassou à terceiros, 

pois conforme consta no extrato emitido pelo DETRAN/MT (id nº 11361713) 

referido bem móvel recebeu multas em Ourinhos/SP em 16.02.2015 por: a) 

direção sem equipamento obrigatório, b) em mau estado de conservação e 

c) sem licenciamento ou registro. Se a segunda parte Requerida cumpriu 

as determinações legais, era seu ônus trazer ao autos a comprovação da 

destinação do veículo o que não ocorreu nos autos. Consoante o 

raciocínio jurídico acima, a presente demanda comporta acolhimento no 

sentido de determinar ao órgão de trânsito local que proceda a 

regularização cadastral do veículo Fiat Stilo Sporting Flex, amarelo, 

2008/2008, placa NKK0541 para nele fazer constar o seu atual 

proprietário, qual seja a segunda parte Requerida; bem como, isto implica 

em transferir os débitos tributário relacionados ao veículo, após a data da 

venda, à segunda parte Requerida. Quanto ao dano moral, entendo que 

este comporta acolhimento. Inegável que o nome da parte Requerente foi 

indevidamente protestado por débitos que não mais era responsável; 

porém, não se pode olvidar que a parte Requerente possui culpa 

concorrente, eis que não cumpriu a determinação prevista no art. 134, 

CTB o que importará na fixação do “quantum” indenizatório, não apenas 

com base na culpa da segunda parte Requerida, mas também no grau de 

influência que a parte Requerente exerceu para colaborar com o evento 

danoso. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT para que proceda a retificação do 

cadastro do veículo Fiat Stilo Sporting Flex, amarelo, 2008/2008, placa 

NKK0541, renavam nº 00952305550, chassi nº 9BD19250R83070011 para 

nele fazer constar como proprietário a pessoa de JEFFERSON ANGELO 

ROMANO e ofício à Secretaria Estadual de Fazenda – SEFAZ e à 

Procuradoria Geral do Estado para que, igualmente efetue a retificação 

nos mesmos moldes acima, com a consequente transferência dos débitos, 

bem como para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias a baixa no 

protesto em nome da parte Requerente; e ainda CONDENAR a segunda 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Quanto à primeira parte Requerida, SILVIO 

CARLOS ALVES – EPP, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
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com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR HENRIQUE NUNES DE FIGUEIREDO LARANJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS MOTA OAB - GO33272 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por HEITOR HENRIQUE NUNES DE 

FIGUEIREDO LARANJO em face de AZUL LINHAS AEREAS. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de responsabilidade 

civil e consequente indenização por danos morais em decorrência de 

avaria na bagagem e contratação de ônibus irregular para transporte de 

passageiros. É incontroverso nos autos que o voo 5053 no trecho 

Cuiabá/MT – Goiânia/GO, teve seu destino desviado para Brasília/DF em 

decorrência de condições climáticas adversas no aeroporto da capital 

goiana; assim, a parte Requerida embarcou a parte Requerente e demais 

passageiros para concluírem o trajeto, Brasília/DF – Goiânia/GO pela via 

terrestre quando o veículo foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na 

cidade de Anápolis/GO em virtude de irregularidades no veículo. A 

PRELIMINAR de INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL não prospera uma vez que 

quanto ao comprovante de endereço trata-se de mera irregularidade que 

pode ser sanada a qualquer tempo. Desta forma, REJEITO a preliminar 

suscitada e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Ainda que a relação jurídica havida entre as partes seja qualificada 

como relação de consumo, isto não exime a parte Requerente de, nos 

termos do art. 373, I, NCPC, fazer prova do fato constitutivo de seu direito. 

Em sua exordial afirmou que sofreu danos materiais em decorrência de 

avaria na sua bagagem; precisamente o estouro de um zíper e que, ao 

abrir sua mala, houve a queda de um relógio da marca Invicta. Todavia, 

não há nos autos quaisquer indícios a corroborarem que o estou do zíper 

decorreu pelo manuseio da bagagem pelos funcionários da parte 

Requerida, bem como não há nos autos nota fiscal a comprovar a 

aquisição e valor pago pelo bem ou ainda orçamento para o conserto do 

mesmo. Desta forma, os danos materiais arguidos revelam-se 

insubsistentes; por outro norte, o dano moral pleiteado merece guarida. O 

dano moral em questão não decorre do atraso ou cancelamento do voo em 

razão de condições climáticas, posto que tal circunstância caracteriza 

como força maior a eximir a responsabilidade da parte Requerida; porém, 

tal responsabilidade revela-se presente quando a parte Requerida 

procede com a contratação de serviço de transportes irregular expondo 

seus consumidores a riscos. Alia-se a tal situação a ausência de prova da 

prestação de assistência material em decorrência do cancelamento do voo 

e da retenção de seus clientes em posto da Polícia Rodoviária Federal em 

Anápolis /GO. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA 

– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO 

CONFIGURADA – NOTA FISCAL DO PRODUTO EMITIDA PELA RÉ – DANO 

MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO 

ABORRECIMENTO COTIDIANO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E 

RAZOÁVEL – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO. 1. 

Conquanto suscite agora, em sede recursal, a sua ilegitimidade passiva, 

ao contestar a petição inicial, a ré é inequívoca quanto à sua participação 

no negócio jurídico, o que é confirmada pela nota fiscal juntada aos autos, 

referente à compra e venda discutida nos autos, emitida pela própria 

empresa/ré. 2. A inequívoca falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega do produto adquirido, e o descaso 

desrespeitoso da ré para com a consumidora ao não lhe propiciar 

atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que 

verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um 

inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e 

sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização 

do dano extrapatrimonial. 3. O valor indenizatório fixado pela sentença se 

revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo 

satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. 

(TJMT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DR. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, 

Publicado no DJE 28/08/2018 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para: CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA PAULUZE DA SILVA OAB - MT14348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA em face de AZUL LINHAS AEREAS. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais 

em decorrência de alegado cancelamento e adiamento do voo para o dia 

subsequente, bem como perda de diárias programadas no destino. Em sua 

petição inicial a parte Requerente narra que adquiriu passagens aéreas 

para o trecho Sinop/MT – Fernando de Noronha/PE com conexões em 

Cuiabá/MT, Campinas/SP e Recife/PE sendo a ida em 26.02.2017 e o 

retorno em 05.03.2017; contudo no trecho Campinas/SP – Recife/PE houve 

cancelamento do voo forçando a parte Requerente a pernoitar em 

Campinas/SP sem auxílio material da parte Requerida e perdendo diárias 

programadas no destino para o dia subsequente. Por seu turno a parte 

Requerida aduziu que houve apenas atraso no voo da conexão 

Campinas/SP – Recife/PE que decolou com atraso de 01h48min. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. O pedido de danos materiais 

consistentes no pagamento de diárias de hospedagem não comporta 

acolhimento. Ainda que parte Requerente aduza que houve o atraso no 

embarque, este juntou aos autos apenas print screen de um aplicativo de 

reserva de hóteis que afirma existir uma diária reservada com check-in no 

dia 26.02.2017 e check-out no dia 27.02.2017 (id nº 11278074) e referida 

informação é corroborada pelo email anexado no id nº 11278075. Insta 

salientar que referido print screen não é prova hábil a substituir a nota 

fiscal de prestação de serviços hoteleiros Quanto aos danos morais, 

consta nos autos (id nº 11278073) email encaminhado pela parte 

Requerente à pousada em Fernando de Noronha/PE em 27.02.2017 às 

20h29min comunicando quanto ao atraso. Desta forma, passa a existir um 

conflito entre as versões das partes; sobretudo com o documento 

unilateralmente apresentado pela parte Requerida (id nº 12996693) que foi 

emitido em 26.04.2017 relatando o suposto atraso de apenas 01h48m; 

contudo, excetuando-se tal prova unilateral, não há nos autos nenhum 

outra prova hábil a evidenciar tal circunstância, com por exemplo a 

emissão de novo cartão de embarque comunicando a alteração dos 
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horários de decolagem e pouso. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para: CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006531-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALMEIDA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que teve que concluir o último trajeto, Cuiabá/MT – 

Sinop/MT por via terrestre após o cancelamento do voo por alegada 

manutenção não programada; segundo a parte Requerida, tal 

cancelamento decorreu de força maior ante a necessária manutenção da 

aeronave. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA comporta parcial 

acolhimento, tão somente no que tange ao pedido de danos materiais. Em 

sua contestação a parte Requerida aduziu que os pontos utilizados e o 

valor pago R$ 63,39 (sessenta e três e trinta e nove centavos) foram 

suportados pela pessoa de JAQUELINE MARCHI; fato este não refutado na 

impugnação à contestação. Neste diapasão, não havendo prova nos 

autos de que a parte Requerente efetivamente suportou o prejuízo material 

o seu pedido, quanto a este tópico, encontra óbice no art. 18, NCPC que 

veda a postulação em juízo, em nome próprio de direito alheio. Todavia, 

não há que falar-se em ilegitimidade passiva quanto aos danos morais, 

posto que incontroverso que foi a parte Requerente quem usufruiu da 

passagem aérea e que suportou o cancelamento do voo. Desta forma, 

ACOLHO PARCIALMENTE a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese defensiva da parte 

Requerida não prospera. Em suas razões esta suscitou, à título de 

excludente de responsabilidade a necessidade de manutenção não 

programada das aeronaves que fizeram os voo cancelados. Isto porque a 

necessidade de manutenção não programada na aeronave o que, por si 

só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). Neste sentido, resta configurada a falha na prestação do serviço 

da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o entendimento do TJMT: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE 

VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO 

– CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO 

MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE 

MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO 

LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e 

responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos 

no pacote comercializado, tais como cancelamento de voo sem a prévia 

comunicação aos consumidores e ausência de assistência satisfatória. 

Devem ser excluídos da condenação ao pagamento de indenização por 

dano material, os gastos alegados e não comprovados pelos autores. A 

ocorrência de urgente manutenção na aeronave não configura hipótese 

de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios 

riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), de 

modo que não deve ser afastada a responsabilidade da empresa de 

aviação e da empresa de turismo, consequentemente, o dever de 

indenizar. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea e a 

empresa de turismo não demonstram que, prestados os serviços, o 

defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

o Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Requerente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO BREGANO (REQUERENTE)

ALINE SCUTERI MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 
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hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS E RESSARCIMENTO 

DOS DANOS MATERIAIS proposta por JOAO GUSTAVO BREGANO e 

ALINE SCUTERI MARCONDES em face de AZUL LINHAS AEREAS. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à responsabilidade civil por 

extravio de encomenda. Em sua petição inicial as partes Requerente 

aduziram que compraram 78 (setenta e oito) mudas de rosa do deserto 

para serem revendidas nesta urbe a um custo de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) a título de frete. Consta nos 

autos (id nº 14211154) declaração emitida pela parte Requerida que 

comprova o extravio da encomenda nº 90027818317. Em que pese os 

argumentos da parte Requerida a Convenção de Montreal, aplica-se, por 

força da decisão do c. STF no RE nº 636.331/RJ apenas à reparação 

material pelo extravio da bagagem e ao prazo prescricional nos voos 

internacionais; porém, não há nos autos nenhuma prova de que a 

encomenda das partes Requerentes seja importado o que afasta, de 

plano, referido tratado internacional. As partes Requerentes trouxeram ao 

autos (id nº 14211149) nota fiscal da prestação de serviço do transporte 

das mudas e, com base neste pugnaram pela condenação em danos 

materiais por lucros cessantes no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais) referente ao que razoavelmente teria deixado de lucrar 

com a revenda das mudas e danos emergentes no valor de R$ 2.220,00 

(dois mil e duzentos e vinte reais) referente ao prejuízo pelo pagamento 

das 78 (setenta e oito) mudas e o frete. O contrato de transporte regulado 

nos art. 730 e ss do Código Civil trata-se de obrigação, na qual o 

transportador, ora parte Requerida, se obriga a entregar o produto no 

destino final conforme disposto no art. 749, CC. Ainda, deve incidir ao 

presente feito as normas do Código de Defesa do Consumidor o que 

configura como falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18, 

CDC, quando tais produtos não são entregues ou são entregues 

avariados. Todavia, isto não elide o ônus das partes Requerentes em 

fazer prova do fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, 

NCPC; pois referida prova era de fácil acesso. Na nota fiscal anexada aos 

autos (id nº 14211149), no campo valor total da carga, atribuiu-se o preço 

de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); bem como, não há nos autos a 

nota fiscal da compra em si. Tal documento, a nota fiscal de compra das 

mudas, serviria para espeficiar quais as espécies de rosas do deserto 

adquiridas e para corroborar o valor pago. Visando nortear seu pedido de 

lucros cessantes as partes Requerentes trouxeram aos autos (id nº 

14211191) apenas dois recibos; contudo para a correta apuração dos 

lucros cessantes seria necessário a nota fiscal de compra visando 

comprovar as espécies adquiridas e então, a juntada de orçamento, 

recibos e afins, visando a correlação entre os produtos discriminados e 

os preços médios praticados nesta urbe. O pedido de dano material deve 

restringir-se ao valor atribuído à carga, R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais) somando-se o valor pago pelo frete R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais). Quanto ao dano moral, este revala-se presente; contudo, seu 

quantum deve ser modulado, posto que o prejuízo moral decorre do 

extravio de mercadorias adquiridas pelas partes Requerentes enquanto 

pessoas físicas. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia total de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) para as partes requerentes é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

devidamente corrigida pelo INPC a partir da data da emissão da nota fiscal, 

11.06.2018 e incidências de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação a título de DANOS MATERIAIS; bem como a pagar a importância 

total de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DUTRA BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO proposta por WILLIAN DUTRA BARRETOS em face de IUNI 

EDUCACIONAL S/A na qual se discute a manutenção da inscrição em 

cadastro de inadimplentes após a quitação da primeira parcela do acordo. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam o acordo 

15840719 (id nº 12462455) no qual a parte Requerente comprometeu-se a 

adimplir com a importância de R$ 2.866,23 em 12 (doze) parcelas mensais 

de R$ 239,00; contudo, conforme informado pela parte Requerida, houve o 

pagamento apenas até a sexta parcela, vencida em 10.10.2017 e quitada 

em 19.10.2017. Do referido acordo restou inadimplido a importância total 

de R$ 1.432,32 correspondente às parcelas 7 à 12. Tal circunstância 

motivou a parte Requerente a buscar uma renegociação do referido 

acordo, ao que se infere pela conversa juntada aos autos entre as partes 

(id nº 11333763). Ora, neste novo acordo, a parte Requerente 

comprometeu-se a adimplir com a importância total de R$ 1.456,23, sendo 

entrada de R$ 436,87 e quatro parcelas de R$ 254,84; valor este que 

equivale ao total vencido e, na época vincendo, do acordo anteriormente 

informado. Não havendo nos autos quaisquer outros indícios de que entre 

as partes existam outros acordo, deve-se considerar que o valor 

renegociado trata-se do débito referente ao acordo nº 15840719. Desta 

forma, em que pese as alegações da parte Requerida, há comprovação 

nos autos de que a parte Requerente adimpliu com a entrada do valor 

renegociado, R$ 436,87, em 20.12.2017 (id nº 11333741). O extrato de 

negativação anexado no mesmo id acima, emitido em 03.01.2018 

corrobora a inobservância, pela parte Requerida, do prazo previsto no art. 

43, §3º, CDC. Neste sentido vide: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO 

DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO 

MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de 

sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. […] 4. A inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1149998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 07/08/2012, DJe 15/08/2012 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 
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razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 12265085 e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011294-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO em face da sentença proferida no id 

nº 11704577aduzindo em síntese OMISSÃO quanto a ausência de juntada 

aos autos de documento que contenham o n AG00000002503990 utilizado 

como indicação da negativação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese 

seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de 

matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. Compulsando os 

autos a parte Embargante negou em sua petição incial que possuisse 

vínculo jurídico com a parte Requerida; todavia, os contratos juntados aos 

autos são suficientes para demonstrar tal liame subjetivo. Por oportuno, 

deve-se frisar q a reanálise de provas não é possível em sede de 

embargos de declaração. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO JANDIR RINALDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ELEANDRO JANDIR 

RINALDI JUNIOR em face de IUNI EDUCACIONAL S/A na qual se discute a 

manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação 

do acordo entabulado entre estes Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Pela 

ausência de impugnação específica, torna-se incontroverso que as partes 

entabularam acordo para quitar o débito negativado no valor de R$ 

1.750,00, cuja quitação se deu no valor de R$ 710,56 conforme 

comprovante anexado no id nº 14098415. O extrato de negativação 

anexado no mesmo id acima corrobora a inobservância, pela parte 

Requerida, do prazo previsto no art. 43, §3º, CDC. Neste sentido vide: 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO 

CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às 

entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção 

ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o 

pagamento da dívida, devem providenciar o cancelamento do registro 

negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a 

exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 

dias, contados da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo 

que as quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, 

transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. […] 4. A inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1149998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 07/08/2012, DJe 15/08/2012 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 14141004 e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008162-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDER CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELOIDER CAMARGO em face de AGUAS DE SINOP S.A. A 

parte Requerente busca reparação moral por ter aguardado cerca de 

2h03min em 19/02/2018 e, 1h53min em 15/05/2018 e 03h31min em 

25.06.2018, na fila para atendimento na concessionária Requerida. Não há 

dúvidas quando à inversão do ônus da prova eis que a prova do fato 

constitutivo do direito do autor restou devidamente comprovado; portanto, 

surge para a parte Requerida o ônus em demonstrar fatos modificativos, 

extintivos ou impeditivos do direito daquele. Embora a espera por 

atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação 

municipal e/ou estadual, por si só, não gera danos morais, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, existem situações que 

ultrapassam o mero dissabor, como no caso “sub judice”, em que a parte 

Requerente aguardou mais de uma hora para realizar um serviço de 

praxe. Com efeito, incumbia à parte Requerida, enquanto concessionária 

de serviço, tomar as providências necessárias ao bom atendimento aos 

usuários, disponibilizando funcionários e estrutura suficiente para 
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atenderem a demanda. Não o fazendo, devem arcar com as 

consequências, notadamente no que se refere a eventual prejuízo (ainda 

que moral) sofrido pelo usuário de seus serviços. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE LARGO TEMPO DE ESPERA EM FILA NO BANCO E DA 

NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. I - Caso dos autos em que a autora 

postula a condenação do réu no ressarcimento dos danos morais 

experimentados em decorrência da negativa de atendimento pelo caixa 

depois de mais de três horas na fila, sofrendo vergonha e humilhação. II - 

A ré responde objetivamente pelos danos sofridos, em virtude do 

fornecimento de serviço defeituoso no mercado de consumo, nos termos 

do art. 14, do CDC. In casu, a prova dos autos indica a presença de falha 

na prestação do serviço e dano à autora. III - O fato narrado ultrapassou o 

mero dissabor, uma vez que as adversidades sofridas pela autora, a 

aflição e o desequilíbrio em seu bem estar, fugiram à normalidade. 

Manutenção do montante indenizatório. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70070938816, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 29/09/2016) Desta forma, não é possível considerar uma 

espera de mais de 03 (três) horas como um mero dissabor do cotidiano. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), é razoável de acordo com a lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008502-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BIANQUINI VENANCIO (REQUERENTE)

JOEL CARLOS VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ 

FERNANDO BIANQUINI VENANCIO e JOEL CARLOS VENANCIO em face da 

sentença proferida no id nº 14331710 arguindo OMISSÃO pela ausência 

de análise quanto ao pedido de danos materiais e CONTRADIÇÃO pela 

ausência de condenação em danos morais. Compulsando os autos 

verifica-se que os presentes Embargos comportam acolhimento em parte. 

No que tange à obrigação de fazer esta foi devidamente formulada na 

petição inicial, contudo restou omissa na sentença proferida nos autos. 

Verifica-se que as partes Requerentes buscavam não apenas o 

ressarcimento material, o que foi abordado na sentença embargada, mas 

também a condenação das partes Requeridas na obrigação de consertar 

o veículo sinistrado. As partes Requerente apresentaram orçamentos para 

o conserto do veículo no id nº 8855927; contudo não há nada nos autos 

que indique que tenham efetivamente despendido referido valor para 

proceder com o conserto integral; desta forma, em vinculação ao pedido 

expresso formulado na petição inicial deverão as partes Requeridas 

procederem com a reparação integral do veículo em consonância com o 

orçamento apresentado no id supra. Contudo, no que tange aos danos 

morais, tenho que a contradição suscitada decorreu de mero erro de 

digitação, uma vez que redigiu-se “que o mero descumprimento contratual 

enseja dano moral” quando deveria ter constado: “que o mero 

descumprimento contratual não enseja dano moral”. Esta frase, ao 

contrário da frase anterior encontra consonância com a própria 

jurisprudência ementada no parágrafo que a antecede na sentença 

original. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para também condenar as 

partes Requeridas na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em proceder, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao reparo do veículo sinistrado, observando 

as diretrizes de peças e serviços a serem reparados apresentados no 

orçamento de id nº 8855927, sob pena de incidência de multa-diária a qual 

fixo em R$ 100,00 (cem reais) e mantendo a sentença em todos os seus 

demais termos. Por oportuno, INTIMEM-SE as partes Requerentes a 

manifestarem-se quanto ao id nº 16871603 no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007279-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SUZANA DA SILVA 

CHAGAS em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em 

sua petição inicial a parte Requerente, limitou-se a arguir ser a inscrição 

indevida pois não possui débitos com a parte Requerida; que por seu turno 

em sua defesa sustentou a inexistência de danos morais e regularidade 

do débito. Por fim, em sede de impugnação à contestação a parte 

Requerente passou a questionar quanto a inexistência de prova 

documental da relação jurídica. Após breve síntese, tenho que a causa de 

pedir, delimitada pela parte Requerente deve se restringir à alegação 

quanto à ausência do débito, posto que os argumentos quanto à 

inexistência de relação jurídica somente foram arguidos após a 

contestação, desprovida de quaisquer documentos, apresentada pela 

parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da 

prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se encontrava 

quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao valor 

negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano moral 

em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição de seu 

nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao 

arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARLON DA SILVA 

RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos 

autos restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Em sua petição inicial a parte Requerente, limitou-se a arguir 

ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a parte Requerida; 

que por seu turno em sua defesa sustentou a inexistência de danos 

morais e regularidade do débito. Por fim, em sede de impugnação à 

contestação a parte Requerente passou a questionar quanto a 

inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve síntese, 

tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se 

restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação. Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Uma vez que a parte Requerente, em sua petição não arguiu pela 

inexistêncai de relação jurídica, o contrato anexado aos autos pela parte 

Requerida (id nº 14612431) reforça a prova da origem e regularidade do 

débito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LEANDRO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NIVALDO 

LEANDRO MONTEIRO JUNIOR em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

controvérsia dos autos restringe-se quanto a existência de danos morais 

por alegada inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro 

de inadimplentes. Em sua petição inicial a parte Requerente, limitou-se a 

arguir ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a parte 

Requerida; que por seu turno em sua defesa sustentou a inexistência de 

danos morais e regularidade do débito. Por fim, em sede de impugnação à 

contestação a parte Requerente passou a questionar quanto a 

inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve síntese, 

tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se 

restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação, desprovida de quaisquer documentos, 

apresentada pela parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J O P DA SILVA NETO - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por DEVANILSON DA COSTA LIMA em face de BANCO 

DO BRASIL S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à devolução 

do cheque nº 854328, Agência 1158, Conta nº 10.193-1, no valor de R$ 

14.000,00 e supostamente emitido por J O P DA SILVA NETO – ME pela 

alínea 35, ou seja, cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou 

responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou ainda com 

adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento. Em 

sua petição inicial a parte Requerente afirma ter sido vítima de fraude, bem 

como afirmou que em contato com a pessoa jurídica J O P DA SILVA NETO 

– ME esta teria lhe informado que teve alguns talonários clonados e que 

negava ter emitido o cheque supra. Não obstante as argumentações da 

parte Requerente, não se vislumbra no presente caso concreto a 

existência de responsabilidade civil da parte Requerida enquanto 

instituição financeira que, ao recusar o cheque pelo motivo 35 agiu em 
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estrito cumprimento à suas funções. Neste sentido destaca-se: RECURSO 

INOMINADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO QUE FALSIFICOU 

CHEQUE DO AUTOR E O REPASSOU NO COMÉRCIO. CONTA INEXISTENTE, 

JÁ QUE O AUTOR SEQUER É CORRENTISTA DO BANCO DEMANDADO. 

RECUSA DE PAGAMENTO PELO MOTIVO 35, OU SEJA, CONSTATANDO 

QUE A CÁRTULA DERIVA DE FRAUDE. AUSENTE RESPONSABIBILIDADE 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VEZ QUE AGIU COM ABSOLUTA 

PROPRIEDADE. O MOTIVO DA RECUSA DE PAGAMENTO FOI 

CORRETAMENTE POSTO, AFASTANDO ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ À HIPÓTESE. […] (Recurso 

Cível Nº 71006072052, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2016 

- grifo nosso). Tem-se que no presente feito, antes de se imputar 

diretamente à responsabilidade à parte Requerida, dever-se-ia verificar a 

exata ocorrência da alegada fraude, bem como se ocorrência de 

clonagem do talonário da pessoa jurídica que consta como emissora; bem 

como se houve ou não a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito 

e eventual responsabilidade deste em não inserir em seus bancos de 

dados a anotação de clonagem dos talonários. Por fim, não se ignora a 

eventual possibilidade de buscar a apuração de responsabilidade do 

endossante do título de crédito. Ainda que no extrato anexado aos autos 

no id nº 11372302 não conste qualquer restrição a existência de cheques 

clonados, fraudados ou adulterados; tal circunstância não é hábil a fazer 

presumir a culpa da parte Requerida, posto que o ônus em proceder a 

alimentação de tais bancos de dados é do correntista. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por EVA ARAUJO NOBRE em face de BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais em decorrência de descontos nos proventos 

de aposentadoria da parte Requerente e inclusão desta em cadastro de 

inadimplentes sendo que esta negou a contratação do serviço junto à 

parte Requerida. Esta por seu turno afirmou pela regularidade dos 

descontos e trouxe aos autos cópia do contrato (id nº 12944209). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese a argumentação da parte Requerente, a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia grafotécnica 

deve ser acolhida. A prova documental carreada aos autos controverte a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo imprescindível a 

produção de perícia grafotécnica para verificar se a assinatura contida no 

contrato juntado aos autos pertence ou não à parte Requerente. Ao 

contrário do arguido pela parte Requerente, não se verifica notória 

discrepância a permitir a conclusão com certeza de que a assinatura do 

contrato não pertence à parte Requerente. Desta forma, impõe-se a 

realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que a produção de 

prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 

9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004788-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA GUERREIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LEONILDA 

GUERREIRO CAMPOS em face de BANCO SANTANDER S/A. Via a 

presente demanda a parte Requerente busca discutir os juros aplicados 

no contrato de cheque especial e cartão de crédito e subsequentes 

reparcelamentos. Todavia, a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA deste Juízo 

deve ser acolhida. Em específico no presente caso, tem-se por 

imprescindível a realização de perícia contábil a fim de verificar se os 

valores cobrados da parte Requerente encontram-se em consonância 

com as taxas de juros informadas e se referidas taxas observam os 

critérios do mercado. Havendo a necessidade de realização de prova 

pericial complexa os Juizados Especiais não possuem competência para 

tal matéria. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. IDOSO. CONSUMIDOR. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA 

FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADA ABUSIVIDADE. 

INCONFORMIDADE COM A FORMA DE COBRANÇA, E COM SUPOSTOS 

JUROS ABUSIVOS. CARÁTER REVISIONAL. COMPLEXIDADE QUE TORNA 

INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA O JULGAMENTO DA 

CAUSA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007999311, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 30/11/2018 

- grifo nosso). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO, REPETIÇÃO DE INDEBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

ABUSIVA DE JUROS. NATUREZA REVISIONAL DA DEMANDA. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007928914, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/09/2018 - 

grifo nosso). A incompetência absoluta deste juízo especializado, pode 

ser declarada de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de ordem 

pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é 

algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder 

Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 

51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007419-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. A controvérsia cinge-se quanto ao cancelamento de voo em 

decorrência de manutenção não programada e existência de danos 

morais. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. A Convenção de 

Montreal, aplica-se, por força da decisão do c. STF no RE nº 636.331/RJ 

aplica-se ao presente caso, vez que trata-se de trecho internacional. 

Ressai dos autos que a parte Requerente aduziu que seu voo 

internacional com destino a Fort Lauderdale/EUA com previsão de 

decolagem para o dia 10.05.2018 foi cancelado devido a manutenção não 

programada e esta transferida para o voo previsto para o dia seguinte, 

11.05.2018, incorrendo na perda de diária de hotel. Incumbia à parte 

Requerida o ônus em demonstrar que, na data do cancelamento, não 

haviam outros voos disponíveis, próprios ou de terceiros, para o destino 

escolhido pela parte Requerente em cumprimento ao disposto no art. 28 da 

Resolução nº 400/2016 da ANAC. Todavia, no que tange ao dano material 

este não comporta acolhimento visando evitar o enriquecimento ilícito. A 

diária de hospedagem no valor de R$ 676,00 juntada ao autos e que a 

parte Requerente utiliza-se como fundamentação para buscar a reparação 

material contem o nome de pessoa estranha à lide, CLOVIS SANCHES e, 

em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que esta pessoa igualmente 

moveu demanda em face da parte Requerida, distribuída sob o nº 

1007416-47.2018.8.11.0015 e, dentre os pedidos contém a restituição da 

quantia acima especificada. Insta consignar que naqueles autos, houve 

procedência da demanda tendo sido proferida sentença em 27.11.2018 na 

qual aquela parte Requerente, CLOVIS SANCHES, irá perceber o valor 

pretendido a título de restituição da diária de hospedagem. Descarta-se a 

hipótese em que cada um destes tenha adimplido o valor individual de R$ 

676,00, posto que a prova da reserva do hotel anexado nestes autos no id 

nº 14374225 é idêntico ao anexado naqueles autos no id nº 14373616. Tal 

comportamento, sobretudo pela ausência de informação quanto à 

distribuição de diversas demandas postulando o ressarcimento de um 

mesmo valor beira à litigância de má-fé, eis que poderia ensejar o 

enriquecimento ilícito da parte Requerente na medida em tanto ela quanto o 

Sr. CLOVIS SANCHES receberiam em dobro o valor gasto. Todavia, tal 

circunstância não é suficiente para elidir o evidenciado dano moral sofrido 

pela parte Requerente. Conforme jurisprudência pátria, a necessidade de 

manutenção não programada na aeronave o que, por si só não exclui a 

responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. 

CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de 

consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o descumprimento do 

contrato pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré 

responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. Manutenção 

não programada da aeronave, em decorrência de problema técnico, que 

não caracteriza a ocorrência de excludente da responsabilidade civil, mas 

mero fortuito interno. II. Risco inerente à atividade empresarial. Prova da 

existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela evidência dos 

fatos, são notórios os transtornos e aborrecimentos por que passou a 

autora. Ocorrência de cancelamento de voo que é suficiente para 

demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 10233874220158260506, 
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Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo nosso). Restando 

configurada a falha na prestação do serviço da parte Requerida. Neste 

sentido destaca-se o entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS 

CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - 

REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE 

C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO 

INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO LTDA. Conforme o disposto no 

artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação de indenização e responde solidariamente por falhas 

na prestação dos serviços incluídos no pacote comercializado, tais como 

cancelamento de voo sem a prévia comunicação aos consumidores e 

ausência de assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação 

ao pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a Requerente é razoável de acordo 

com as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas e 

honorários advocatícios em razão do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOFFRE CAMARGO GUIMARAES (REQUERENTE)

J C GUIMARAES COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOLFO PAVEI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J C GUIMARAES 

COMERCIO – ME e JOFFRE CAMARGO GUIMARAES em face de RENOLFO 

PAVEI. Ressai dos autos que as partes Requerentes figuaram como 

depositários judiciais de um veículo Saveiro CL 1.8 MI, vermelho, 

1998/1999, GWS- 2645, Chassi nº 9BWZZZ376WP022680 nos autos da 

Ação de Consignação em pagamento nº 2003/410, código 37343 que 

tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca movida por ANTONIO 

DAMIAN PREVE NETO em face da parte ora Requerida. O depósito judicial 

gerou custos mensais que não foram adimplidos pela parte Requerida que 

maneja a presente demanda visando a satisfação de seu crédito. 

Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamene citada via 

Carta Precatória (id nº 12969150 – pág 26) não compareceu à audiência 

de conciliação (id nº 14422603); bem como não justificou sua ausência 

conforme requerido pelo seu patrono ali presente (id nº 14536185). A 

prova que instrui a presente demanda é suficiente para embasar o pedido 

das partes Requerentes quanto ao inadimplemento das diárias de depósito 

judicial firmada em ação de consignação em pagamento que a parte 

Requerida deu causa. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar a importância 

original total de R$ 35.064,00 (trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais) 

conforme memória de cálculo apresentada no id nº 2233322, devendo 

referido valor ser devidamente atualizado pelo INPC a partir dos 

respecitovs vencimentos e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação destes autos e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005337-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SERGIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DOMINGOS SERGIO DE OLIVEIRA em 

face de AGUAS DE SINOP S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

a existência de danos materiais e morais por falha na prestação do 

serviço referente ao fornecimento de água com resíduos sólidos (areia). 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em virtude da relação de consumo 

existente entre as partes tenho por aplicável ao caso em concreto as 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Tem-se por incontroverso o 

fornecimento de água com resíduos de areia; contudo, apesar da parte 

Requerida aduzir que tomou todas as providências para sanar o defeito, 

ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, CPC, somente trouxe aos 

autos demonstrativo de que efetuou a troca do cavalete de lugar em 

17.02.2017 (id nº 9700439), não demonstrou que tenha procedido com a 

limpeza das tubulações e caixa d’água da parte Requerente ou mesmo que 

o problema tenha sido resolvido em si, pois conforme protocolo de 

atendimento (id nº 6676264 – pág. 23) em 31.03.2017, após a troca do 

cavalete, a parte Requerente retornou para realizar reclamação quanto à 

permanência de areia. As concessionárias de serviço público devem zelar 

pela efetiva prestação que lhe incumbem, inclusive no que tange à 

potabilidade da água. Pela narrativa da parte Requerente a água fornecida 

pela parte Requerida era potável, contudo a presenção de areia dificultava 

seu consumo imediato sendo necessário aguardar a decantação dos 

sólidos para a utilização da água. Neste cenário houve a prestação do 
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serviço, ainda que defeituoso; porém, não se vislumbra a existência de 

danos materiais, pois a água fornecida ainda era potável. E, não assiste 

razão quanto ao pedido de repetição em dobro, posto que o caso concreto 

não amolda-se ao art. 42, parágrafo único, CDC, eis que o valor pago pela 

parte Requerente era devido. Contudo, tal experiência impacta 

negativamente na rotina da parte Requerente e nos demais residentes do 

imóvel; bem como, lhe gera transtornos que superam o mero 

aborrecimento ao passo de não apenas ter de aguardar a decantação dos 

sólidos, mas também não ter para sido prestado um serviço eficiente na 

solução do vício, aqui inclusive na ausência de prova de que houve a 

limpeza dos canos e caixa d’água da areia enviada pela tubulação. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007438-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ADRIANO APARECIDO GOMES em face de A. C LEHMEN – ME. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao descumprimento contratual 

pela parte Requerida que não procedeu a instalação dos vidros adquiridos 

no prazo avençado; bem como ocorrência de danos morais. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, 

nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de 

devidamene citada via AR (id nº 14909730) não compareceu à audiência 

de conciliação (id nº 15242573). Em virtude da relação de consumo 

existente entre as partes tenho por aplicável ao caso em concreto as 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Os recibos juntados aos 

autos (ids nº 14383111 e 14383132) comprovam que a parte Requerente 

adimpliu com a importância de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e 

cinquenta reais) em 25.09.2017. Valores estes que deverão se restituídos 

em sua forma simples. No presente caso, tem-se o descumprimento 

contratual do acordo pactuado entre as partes, posto que o valor pago era 

devido, não se amoldando à hipótese legal prevista no art. 42, parágrafo 

único, CDC. Quanto ao dano moral este não revela-se presente no caso 

em concreto. Não há nos autos nenhuma situação jurídica excepcional a 

ensejar os alegados danos morais. A parte Requerente, de forma genérica 

descreveu que sofreu “desgosto, humilhação, sentiu-se desamparado” e 

ainda que “foi extremamente prejudicado, […], viu o sonho da reforma em 

sua residência se dizimar”. Porém não trouxe aos autos nenhuma 

evidência a corroborar sua tese. É assente na jurisprudência pátria que o 

mero descumprimento contratual, como é o presente caso, por si só não é 

hábil a ensejar a reparação moral pretendida e neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA. COMPRA E VENDA DE ÓCULOS RAY BAN. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DO PRODUTO 

AFASTADA DIANTE DO ESTORNO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR 

EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008076937, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 30/11/2018 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, na forma simples a importância de R$ 1.450,00 (um 

mil e quatrocentos e cinquenta reais) devidamente corrigida pelo INPC a 

partir do efetivo desembolso, 25.09.2017, e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-78.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE FREITAS COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.TASSO-ARTIGOS ESPORTIVOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar-se quanto ao AR negativo de id nº 9293436, 

requerendo o que entender de direito, inclusive indicando o endereço 

atualizado da parte Executada para que seja possível a sua intimação 

quanto à penhora positiva de id nº 9024251 e posterior análise quanto ao 

pedido de alvará, sob pena de extinção do feito. Por oportuno, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da CNH formulado no id nº 14577580, eis que não 

esgotadas as demais vias de constrição patrimonial. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007913-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

Requerente aduziu em sua petição inicial que funcionários da parte 

Requerida adentraram seu imóvel sem autorização e lá cortaram 04 

(quatro) arvóres frutíferas de caju-anão. Inicialmente DECRETO a REVELIA 

da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez 

que, apesar de devidamene citada via AR (id nº 14945296) não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 15458788). A prova que 

instrui a presente demanda é suficiente para embasar o pedido da parte 

Requerente. O dano moral resta evidenciado através da entrada em 

propriedade privada sem a autorização do seu morador em inobservância 
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ao art. 5º, XXII da Constituição Federal; bem como a destriuição de seu 

patrimônio sem qualquer jutificativa plausível. É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como ausente prova de que este 

utilizava-se da referidas árvores para auferir renda com a venda de seus 

frutos. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007969-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO a Tutela de Urgência concedida no 

presente feito no id nº 14814434. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011337-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON JOSE DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais e 

afirma pela regularidade da contratação e da negativação. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérisa dos autos cinge-se quanto à regularidade do apontamento, 

bem como a possível responsabilização da requerida por tal conduta. 

Verifica-se que a requerida limitou-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e existência de contratação sem, contudo, trazer aos autos 

qualquer comprovante do débito negativado. Por tratar-se de fato negativo 

arguido pela parte Requerente, impunha-se a inversão do ônus da prova, 

tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras: […] Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos É sabido que o valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por fim, 

considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00, se não consegue reverter a situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 
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MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débitodiscutido nos presentes autos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008278-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA AVANSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por NEIDE DA SILVA AVANSI em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a negativa da parte Requerida em 

proceder com a religação da Unidade Consumidora nº 6/2665299-0 e troca 

de titularidade em razão de débitos anteriores que estão em nome de 

terceiro. Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos 

do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamene citada 

via AR (id nº 15398070) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

15678161). Visando corroborar suas alegações a parte Requerente 

trouxe aos autos números de diversos protocolos de atendimento, bem 

como a existência de contrato de locação em nome de LARIZA DE SOUZA 

DA SILVA. Consta nos autos que as faturas inadimplentes estão em nome 

de ; porém, conforme pacífico entendimento jurisprudêncial os débitos 

referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica são propter 

personae, ou seja, estes estão vinculados ao devedor e não à unidade 

consumidora em si. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO NO 

FORNECIMENTO. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO 

LOCATÁRIO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL PROPTER 

PERSONA E NÃO PROPTER REM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELIGAÇÃO À REVELIA E DA 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

ABALO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS DISSABORES. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM 

INDENIZATÓRIO PARA R$ 2.000,00. (Recurso Cível Nº 71008149007, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 30/11/2018 - grifo nosso). A negativa da 

parte Requerida em proceder com a religação da unidade consumidora 

viola o direito da parte Requerente enquanto legítima proprietário da imóvel 

que encontar-se atualmente locado à terceira pessoa; situação que 

agrava o ato ilícito, posto que frusta o negócio jurídico entabulado entre a 

parte Requerente e aquela. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outras inscrições em 

nome desta e que atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 14981187, 

ressaltando que a discussão de eventuais valores devidos à título de 

astreintes é matéria a ser arguida em sede de cumprimento de sentença 

ante a natureza jurídica desta e para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a comprovação de descumprimento da liminar (id nº 16764031), 

INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

com a alteração na titularidade da Unidade Consumidora nº 6/2665299-0 

para a pessoa de LARIZA DE SOUZA DA SILVA, sob pena de majoração 

da multa-diária anteriormente fixada, a qual arbitro em R$ 200,00 

(duzentos reais). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012559-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIZ MANTOVANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de CUMPRIMENTO de SENTENÇA na qual houve a parte Exequente noticiou 

o adimplemento integral do débito em execução. Diante do exposto, ante a 

satisfação do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009125-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ressalta-se que o patrono da parte Requerente 

aduziu que seu cliente entabulou acordo com a parte Requerida, contudo 

referido acordo não consta nos autos e, por ser anterior à data da 

solenidade não haveria óbice para a parte Requerente trazer aos autos. 

Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EMENEGILDO MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 11787845 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença 

em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011433-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

BANCO BRADESCO S.A em face da sentença proferida no id nº 12471636 

aduzindo em síntese ERRO MATERIAL quanto ao valor declarado como 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O presente recurso comporta 

acolhimento. Compulsando os autos verifica-se que, na petição inicial, a 

parte Requerente buscava a declaração de inexistência do débito de R$ 

578,54 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos); 

contudo no dispositivo sentença constou o valor de R$ 82,73 (oitenta e 

dois reais e setenta e três centavos). Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e DOUS-LHES PROVIMENTO para 

retificar o dispositivo sentencial abaixo ementado e mantendo a sentença 

em todos os seus termos. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

pela Reclamante em desfavor do Reclamado Banco BRADESCO S/A., para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 578,54 

(quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

Certifique-se a tempestividade do Recurso Inominado Interposto no id nº 

14828566 e após, intime-se a parte Requreida para apresentar 

contrarrazoes no prazo legal; bem como, em atenção à interpução do 

prazo recursal pela oposição dos Embargos (art. 50 da Lei nº 9.099/95) 

quanto a interposição igualmente de recurso inominado pela parte 

Requerida. Havendo interposição de recurso inominado pela parte 

Requerida, intime-se a parte Requerente para que apresente 

contrarrazões no prazo legal; após, façam os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010897-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimadas a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON GIORDANO FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimadas a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001637-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR ALVES DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimadas a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010847-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KELLY FERGUSON DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(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

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 13446938 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013275-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANDRADE DE SOUZA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12706847 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto ao adimplemento da condenação (id nº 

16901657), requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011190-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 13399379 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais e 

incidência de juros a partir da data do evento danoso nos termos da 

Súmula 54, STJ. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, 
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seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o 

que é incabível pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo jurídico, o dano 

moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. Ainda, a parte 

Embargante busca rever o marco inicial da incidência de juros; contudo, 

isto não trata-se matéria passível de revisão pela presente via, devendo a 

parte Embargante propor a media judicial cabível, qual seja o Recurso 

Inominado; posto que não há qualquer omissão, mas apenas 

inconformismo no mérito. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009303-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12963300 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto ao adimplemento da condenação (id nº 

16901657), requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 13406853 aduzindo em 

síntese CONTRADIÇÃO ante o reconhecimento da existência de relação 

jurídica entre as partes e improcedência do pedido contraposto, sob o 

argumento de ausência de comprovação do valor integral do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A parte Embargada ajuízou a presente demanda 

visando a desconstituição de uma inscrição em cadastros de 

inadimplentes de seu nome no valor de R$ 1.280,72; em sede de 

contestação a parte Embargante pugnou pela condenação da parte 

Embargada em litigância de má-fé e formulou pedido contraposto para a 

condenação desta no pagamento do débito no valor de R$ 1.726,32. 

Conforme os argumentos da parte Embargante, a sentença proferida no id 

nº 13406853, estão em descompasso com a prova material produzida nos 

autos; isto, pois a parte Embargante negou a existência de relação jurídica, 

aduzindo que referidos débitos emanariam de fraude e que foi 

confontrado, como destacado na sentença embargada pela juntada aos 

autos de cópia dos documentos pessoais da parte Embargada e faturas 

que dão fundamento às cobranças e negativações. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste 

sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Havendo o reconhecimento de parte do 

débito negativador, incumbia a esta especificar em sua petição inicial qual 

a parte que entende indevida e trazer aos autos provas do valor que 

entende já adimplido em observância ao art. 373, I, NCPC. Por fim, havendo 

prova da existência de relação jurídica, bem como origem do débito, 

impõe-se a procedência do pedido contraposto. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para JULGAR PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 1.726,32 (um mil e setencentos e vinte e seis reaeis e trinta e 

dois centavos), devidamente atualizada pelo INPC e com a incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês ambos a partir dos respectivos 

vencimentos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. E ainda, CONDENAR da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, 

eis que tal condenação pode ocorrer de ofício, nos termos do art. 81, 

NCPC. Por fim, MANTENHO a sentença embargada em todos os seus 

demais termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012819-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA TENROLEER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011336-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE MARIA FUJIMORI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONTEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, via sistema DJe, a trazer aos autos comprovante comprovante 

atualizado de inscrição em cadastro de inadimplentes. Mesmo após aberta 

oportunidade à parte autora para sanar o vício, quedou-se inerte, não 

havendo alternativa a este Juízo senão indeferir a inicial. Ora, o 

comprovante de residência era documento essencial a ser juntado com a 

inicial, uma vez que demonstra a competência do Juízo, a qual é 

estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, 

independentemente da análise de quaisquer outras questões, diante da 

inércia do Requerente, após intimado para emenda da exordial, deve haver 

o indeferimento da inicial nos termos do disposto no art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 

321 do NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 485, I do NCPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas e/ou honorários advocatícios, nos 

temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

independentemente de nova determinação, realizem-se as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR ANTONIO BASQUERA (REQUERIDO)

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não manteve seu endereço atualizado, obrigação que lhe cabia, conforme 

lhe foi cientificado no momento de distribuição da demanda. Ante o notório 

desinteresse da parte Requerente em dar prosseguimento a presente 

execução, o Poder Judiciário, já abarrotado de processos, não pode 

dar-se ao luxo de manter em trâmite um processo que seu autor não quer. 

Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, IV, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012387-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CARLOS ANGONESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta por DISFER 

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME em face de 

ROGERIO CARLOS ANGONESE. A parte Requerente aduz ser credora da 

parte Requerida na importância original total de R$ 1.509,00 (um mil e 

quinhentos e nove reais) referente à Nota Fiscal nº 000.002.150, emitida 

em 01/12/2015 e parcelada em três boletos, vencidos respectivamente em 

10.12.2015, 04.01.2016 e 01.02.2016. A parte Requerida, foi citada, 

conforme certidão de id nº 11721827, porém não compareceu à audiência 

de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 11700521. 

Não comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar 

de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 9.099/95; bem como 

aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a 

aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente demonstrou os 

fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com 

a petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 1.509,00 (um mil e quinhentos 

e nove reais), devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC a partir dos 

respectivos vencimentos e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da data da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011801-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007559-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO DALL ZOT FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MARLON NERIS POPIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010633-18.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR BORTOLINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012971-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte 

Exequente em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente 

demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006866-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEGAN APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BENEDITA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou justificativa 

no prazo deferido por este Juízo. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011969-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que os executados até o presente momento 

não quitaram integralmente a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15 do saldo remanescente no valor de R$ 1.119,31; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009554-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ONICE TERESINHA DALL OGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009554-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ONICE TERESINHA DALL 

OGLIO 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 a requerida desistiu do recurso 

interposto nos autos, juntando comprovante de pagamento do valor da 

condenação. Instada a se manifestar, a autora pugnou pela expedição de 

Alvará para levantamento dos valores. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, em favor da autora. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. SINOP, 11 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24941 Nr: 1498-51.1996.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROBERTO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO ROBERTO TORRES, Rg: 

815,120, Filiação: Antônio Torres Neto e Maria Izabel Torres, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos herdeiros de SERGIO ROBERTO TORRES para 

que, querendo, reivindiquem os valores depositados em juízo , sendo R$ 

30,00 (trinta reais) ante as fls. 41.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando que a sentença de fl. 278 deixou 

de dar destinação aos objetos apreendidos nos autos, descritos às fl. 03, 

30, 31 chamo o feito a ordem para sanar referida irregularidade. Determino 

a destruição dos seguintes bens, sendo 03 (três) fitas cassetes 

quebradas, 01 (um) relógio Orient, 01 (uma) camisa branca de mangas 

compridas e uma calça jeans usada por Sérgio Roberto Torres. Quanto à 

arma Taurus, tipo revólver, calibre 38, cano médio reforçado, n.º 

NJ131746, determino seu perdimento em favor da União, o que faço com 

base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.Outrossim, intime-se por 

edital no prazo legal, os eventuais herdeiros de Sérgio Roberto Torres, 

para que, querendo, reivindiquem os valores depositados em Juízo, sendo 

de R$ 30,00 (trinta reais), ante as fls. 41. Desta feita, transcorrido o 

aludido prazo, sem manifestação de interessados, destine-se os valores 

mencionados em forma de doação à Fundação Livre para Viver – 

FUNVIDA.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 10 de dezembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 340990 Nr: 16679-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Código nº 340990

Vistos,

Aguarde-se o decurso do prazo da prisão temporária decretada nestes 

autos.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 235603 Nr: 9182-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ADOLFO SCHILLING NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GUSTAVO ADOLFO 

SCHILLING NETO e JULGO EXTINTO O PROCESSO.Publique-se. 

Intime-se.Certifique-se se houve a conversão do valor pago a título de 

fiança em favor da Associação Comunitária de Orientação e 

Aprendizagem de Sinop-MT (ACOAS). Caso negativo, proceda-se com 

urgência.Compulsando detidamente os autos, verifico que, à fl. 34, foram 

apreendidos uma antena de GPS, um monitor para piloto automático e um 

sensor angular.O monitor para piloto automático foi reconhecido pela 

representante da vítima como sendo a res subtraída do estabelecimento 

comercial, conforme boletim de ocorrência (fl. 17/18). Ademais, extrai-se 

dos autos o seu termo de entrega (fl.41) à representante da vítima. Em 

relação à antena de GPS e ao sensor angular, estes foram encaminhados 

à diretoria deste foro, conforme certidão de (fl. 54). Considerando que as 

declarações de fls. 17/31 narram que o referido bem é de propriedade da 

vítima empresa Comercial Borgato Maquinas Implementos S/A 

(representante da concessionária Valtra), endereço Avenida Bonifácio 

Sachetti, nº 2286, Distrito Augusto B. Razia, Rondonópolis-MT, expeça-se 

carta precatória para a mencionada comarca com a finalidade de intimar o 

representante da empresa para que compareça em juízo para proceder a 

restituição dos bens, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 

30 (trinta) dias. Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo.Após, arquive-se o 

feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335829 Nr: 13373-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, LUCIANO MENON DE FREITAS - 

OAB:23150-MT

 Portanto, não mais apresenta risco à ordem pública, restando ausente o 

periculum in libertatis necessário para manutenção de suas custódias 

cautelares.Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e IV, todos do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado ANDRE 

JULIÃO DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)Comparecimento em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias após 

ser colocado em liberdade, para apresentar comprovante do endereço 

onde irá residir;b)Comparecimento bimestral em juízo, para informar e 

justificar suas atividades;c)Proibição de ausentar-se da Comarca sem 

prévia autorização do Juízo.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado, devendo ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais.Com o 

seu aporte aos autos, intime-se a Defesa para apresentar a competente 

peça processual.Em seguida, volvam-me os autos conclusos para 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos
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 Cod. Proc.: 308306 Nr: 13658-73.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado a 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217547 Nr: 16676-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES, 

Cpf: 08184646909, Rg: 10.148.922-1, Filiação: Maria de Lourdes Baltazar 

e Donizete Alves Pires, data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, solteiro(a), catador de raiz, montador, servente, 

Telefone 9634-1201. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar o réu ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES da 

r. sentença, indagando-o se pretende recorrer da decisão..

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para 

CONDENAR o acusado ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES, brasileiro, 

solteiro, servente, natural de Toledo/PR, nascido aos 03/04/1993, filho de 

Donizete Alves Pires e Lourdes Amaral Baltazar, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nas penas do artigo 180, caput, do Código 

Penal.Passo a dosimetria da penaNo tocante à culpabilidade, inerente ao 

tipo penal. Não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social 

e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante 

aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao 

tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou 

no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase 

da dosagem, verifica-se que não incidem circunstâncias atenuantes. 

Entretanto, verifica-se a incidência da circunstância agravante da 

reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista que, o 

acusado responde a ação penal com trânsito em julgado anterior a estes 

fatos (cód. 188438 – Sinop/MT), aumento a pena em 1/6 (um sexto), 

alcançando o patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.Na terceira fase da dosagem, não se 

vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual 

mantenho a pena no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.O regime inicial 

de cumprimento da pena será o aberto, a teor do artigo art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal, devendo ser designada oportunamente audiência 

admonitória para fixação de suas condições.De acordo com o disposto no 

artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença 

penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do 

acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da 

pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão 

cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de 

pena, deixo de promover o referido cálculo.Contudo, analisando o artigo 

44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que é primário, a pena aplicada não excede a 04 (quatro) anos, 

não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a 

substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas 

para promover a recuperação do condenado. Assim, determino a 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, em local 

a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) 

hora por dia de condenação e outra de limitação de final de semana, em 

local e horário a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do 

artigo 150, da lei n°7210/84.Com relação ao aparelho celular apreendido à 

fl. 25, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, após o 

trânsito em julgado, intime-se o réu, por meio de edital, para que proceda a 

retirada do objeto armazenado em cartório no prazo de 90 (noventa) dias, 

desde que comprovada a propriedade do objeto. Esgotado o prazo sem o 

comparecimento do acusado para retirada do bem, determino, desde já, a 

destruição, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal 

posto que não mais interessa ao processo.No concernente à fiança, 

determino as providências do art. 336 do Código de Processo Penal.Deixo 

de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública.Transitada esta em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e 

expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. 

Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 03 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186404 Nr: 7585-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL, Cpf: 

04468390190, Rg: 2357983-8, Filiação: Ademir Luiz Liell e Rosilda da Silva 

Liell, data de nascimento: 22/10/1994, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

convivente, borracheiro, servente, autonomo, Telefone 9609-0122-recad. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu para que no prazo de dez dias informe os 

dados bancários para levantamento do valor depositado em juízo.

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, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 06 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153447 Nr: 1484-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado a 

apresentar razões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 37599 Nr: 189-14.2004.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO HENRIQUE BESEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Código n° 37599

Vistos,

Certifique-se se houve o integral cumprimento da sentença prolatada nos 

autos.

Em caso positivo, aguarde-se a devolução da carta precatória solicitada 

no Pedido de Liberdade em apenso (nº 13086-88.2015.811.0015), a qual 

deverá ser juntada nesta ação penal principal, devendo ser arquivada em 

seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337821 Nr: 14653-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, 

ROMARIO RIBEIRO NEVES, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Código n° 337821

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 25/03/2019 às 13h45min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório dos acusados.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335292 Nr: 12995-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada TALITA 

LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA, ante a inexistência de excesso de 

prazo no trâmite do presente feito e consequente constrangimento ilegal, 

bem como por continuarem presentes os requisitos da segregação 

cautelar, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal.Em 

tempo, prossiga-se no cumprimento das diligências para a realização da 

audiência designada para o dia 08/01/2019.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1618-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:MT nº 19.519-0

 Código n° 109198

Vistos,

Certifique-se se houve manifestação da Defesa a respeito da testemunha 

Lúcia Aparecida Costa.

Após, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 280.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336236 Nr: 13630-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos, Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva proposto 

pela defesa da acusada MARLENE NASCIMENTO DA SILVA, aduzindo, em 

tese, não estarem preenchidos os requisitos da segregação 

cautelar..Neste ponto, em que pese a prisão preventiva da ré tenha sido 

decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de ser 

a única medida suficiente para reprimir a atividade ilícita supostamente 

desenvolvida pela ré, verifica-se que, consoante os argumentos 

apresentados pela Defesa, a acusada é primária, não possui 

personalidade voltada à práticas delitivas, bem como que a instrução 

processual já se encontra encerrada, portanto, cabível a substituição de 

sua prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, 

vez que não mais configura uma ameaça à ordem pública, restando 

ausente o periculum in libertatis necessário para manutenção de sua 

custódia cautelar.Portanto, a fim de evitar que a manutenção da prisão da 

acusada venha configurar constrangimento ilegal, a revogação da 

segregação cautelar é medida que se impõe. Além disso, não há nos 

autos indícios de que a ré venha a tumultuar a relação processual, gerar 

desordem pública ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível 

condenação. Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva da acusada 

MARLENE NASCIMENTO DA SILVA, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:a)proibição de ausentar-se da Comarca 

sem prévia autorização do Juízo;b)Comparecimento bimestral em juízo 

para informar e justificar suas atividades.Expeça-se o competente alvará 

de soltura em favor da ré, constando que a soltura não ocorrerá se por 

outro motivo estiver presa.Em tempo, verificando que todas as 

testemunhas já foram inquiridas, bem como a acusada já fora interrogada, 

declaro encerrada a instrução processual, razão pela qual deverão os 

autos serem remetidos às partes para apresentação de alegações finais 

na forma de memoriais, no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241703 Nr: 13086-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HÉLIO HENRIQUE BESEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 241703

Vistos,

Considerando que houve a extinção da punibilidade do acusado no 

processo principal (ação penal em apenso nº 189-14.2004.811.0015), 

revogo a medida cautelar imposta ao acusado às fls. 55/56.

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória 

expedida com a finalidade de fiscalizar o cumprimento da medida imposta 

ao réu, devendo a missiva deverá ser juntada ao processo principal, nos 

termos da decisão de fl. 71.

Após, proceda-se o devido translado das cópias necessárias e 

arquive-se este feito em seguida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 339278 Nr: 15584-55.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 535 de 629



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430 - MT

 Carta Precatória - Código Apolo 339278

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Ademir Vieira Pinho e Tiago da Silva de Jesus.

Designo o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h10min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intime-se o advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 26 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258167 Nr: 2587-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO SILVA 

MENDES, para devolução dos autos nº 2587-11.2016.811.0015, Protocolo 

258167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 2450-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 [...]

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante do 

consignado no tópico de ocorrências, redesigno a presente solenidade 

para o dia 06 de Dezembro de 2018, às 16h45min, saindo a defesa 

comprometida a apresentá-la na data acima designada. Comunique-se o 

Juízo deprecante sobre a nova data designada para que proceda as 

intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do STJ. Saem os 

presentes intimados”. Nada mais, lido e achado conforme eu, Luiz Vinícius 

Iori, o digitei.

 Débora Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Júnior

 Juíza de Direito Promotor de Justiça

Rafael José Pauli

Advogado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 2450-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 Ação Penal – Código Apolo 319156

Vistos.

Tendo em vista que estarei ausente desta Vara/Comarca no dia 06 de 

dezembro de 2018, diante de convocação do Presidente do Tribunal de 

Justiça deste Estado, redesigno a audiência anteriormente aprazada para 

o dia 23 de Janeiro de 2019, às 14horas.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 232.

Sinop, 05 de dezembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 2450-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 Vistos. Diante do consignado no tópico de ocorrências, redesigno a 

presente solenidade para o dia 26 de Novembro de 2018, às 16h10min, 

devendo o cartório expedir o necessário, grafando no mandado que a 

testemunha Sonize deverá efetuar o recolhimento das custas da diligência 

do oficial de justiça, pois apesar de intimada (fl. 227), não compareceu à 

presente solenidade, bem como que em caso de novo não 

comparecimento implicará em sua condução coercitiva e responsabilidade 

pelo crime de desobediência. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a 

nova data designada para que proceda as intimações necessárias, nos 

termos da Súmula 273, do STJ. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318569 Nr: 2016-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Ação Penal - Código Apolo 318569.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 23 de Janeiro de 2019, às 

13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intime-se a testemunha José Raimundo Bayma da Cunha, grafando no 

mandado o seguinte endereço: Rua das Jaboticabeiras, nº 1126, Bairro 

Jardim Celeste, telefone: (66) 9-9650-3733, Sinop/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 19 de Setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 234866 Nr: 8638-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILLA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099, DENOVAN 

ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Ação Penal - Código Apolo 234866.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 23 de janeiro de 2019, às 16h30min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 39.

Às providências.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219499 Nr: 17970-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILEY GOMES DOS REIS MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Reginaldo Monteiro de Oliveira (OAB/MT nº 9.945 ) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38336 Nr: 1276-05.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANANIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Marcos Aparecido de Aguiar (OAB/MT nº 9.769) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341646 Nr: 17115-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER MAICÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. Advogado 

Antonio Fernando Alvez Santos (OAB/MT nº 11.434-A) para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323251 Nr: 3581-78.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

José Everaldo de Souza Macedo (OAB/MT nº 5347-B) para manifestar-se 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151637 Nr: 97-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA ROSA BORDILHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação das advogadas 

Cleusa Terezinha Haubert (OAB/MT nº 19.234) e Alana Haubert Santolini 

Andrade (OAB/MT nº 22.002/O) para manifestarem-se acerca do cálculo 

de fls. 234.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219502 Nr: 17973-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação das doutoras 

advogadas Ana Paula Konzen (OAB/MT nº 22.394) e Cleusa Tereznha 

Haubert (OAB/MT nº 11.234) para manifestarem-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285166 Nr: 19051-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA CANACHIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Márcio Ronaldo de Deusa da Silva (OAB/MT nº13.171) para manifestar-se 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342864 Nr: 17856-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO VITOR DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. 

advogadoLevy Dias Marques(OAB/MS nº 5828) para contrarrazoar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289531 Nr: 1942-49.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação das doutoras 

advogadas Ana Paula Konzen (OAB/MT nº 22.394) e Cleusa Terezinha 

Haubert (OAB/MT nº 19.234) para manifestarem-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330463 Nr: 9691-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

João Guedes Carrara (OAB/MT nº 14.865, para manifestar-se no prazo 

legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323959 Nr: 5589-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MIRANDA BATISTA, LUZIMAR 

DA SILVA MIRANDA, GILBERTO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 
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NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

parcialmente procedente a denúncia e absolvo o acusado Wellington 

Miranda Batista dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 

11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Não obstante, 

condeno os acusados Luzimar da Silva Miranda e Gilberto Godói, vulgo 

“Gordinho”, como incursos nos artigos 33, caput, e 35, c.c. art. 40, VI, 

todos da Lei nº 11.343/2006. Passo a dosimetria da pena da ré Luzimar da 

Silva Miranda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224480 Nr: 2424-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON REISDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Execução Penal n. 2424-65.2015.811.0015 (cód. 224480)

Autor: Ministério Público

Réu: Edson Reisdorfer

C E R T I D Ã O

Certifico nos termos da decisão de fls. 140, a irregularidade do 

reeducando no cumprimento da pena privativa de liberdade, constando 

nos autos o último comparecimento em Juízo em 14/07/2017, às fls. 116. 

Certifico ainda o não pagamento da pena de multa elaborada às fls. 105.

Intime-se o advogado do reeducando, em 05 (cinco) dias, apresentar 

justificativa escrita.

Sinop-MT, 11 de dezembro de 2018.

Matheus dos Santos Costa

Analista Judiciário

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158842 Nr: 6092-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCDJC, SRDQ, ACPQ, VHPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP, RQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Trata-se de ação de destituição do poder familiar c/c adoção, movida por 

P. C. DE J. C. e S. R. DE Q. em face de M. F. P. e R. Q. N., todos já 

qualificados. Narraram que convivem em união estável e exercem a 

guarda dos menores A. C. P. Q. e V. H. P. Q., filhos do requerido R., o qual 

irmão da requerente S. Ambas as crianças são filhas da requerida M., a 

qual, contudo, em decorrência de dependência química e da dedicação à 

prostituição, relegou a menor A. C. a situação de risco, e o menor V. H. a 

situação de abandono imediatamente após o seu nascimento. Em razão do 

desinteresse do requerido R., acabaram assumindo a guarda de fato dos 

menores.

Postularam: a) em sede de antecipação da tutela, a suspensão do poder 

familiar dos requeridos e a concessão da guarda em favor dos 

requerentes; b) ao final, a perda do poder familiar dos requeridos e o 

deferimento da adoção dos menores pelos requerentes. A inicial foi 

emendada pela Defensoria Pública, que assumiu o patrocínio da demanda 

(fls. 61-63). Foi deferida a guarda dos menores aos requerentes (fl. 95). 

Estudos psicossociais juntados nas fls. 64-65, 77-78 e 144. O requerido 

R. Q. N. foi citado por edital (fl. 135) e manteve-se inerte (fl. 140), diante 

do que a Defensoria Pública ofertou contestação por negativa geral (fl. 

142). A requerida M. F. P. constituiu patrono nos autos com poderes para 

receber citação (fl. 68), o qual foi citado (fl. 88) mas quedou-se inerte (fl. 

146). Manifestou-se o Ministério Público (fl. 145) pela designação de 

audiência de instrução. É o relato. Decido. Inicialmente, tendo em vista a 

ausência de contestação por parte da requerida M. F. P., embora 

devidamente citada, declaro sua revelia, nos termos do art. 344 do NCPC, 

afastando, contudo, o efeito atinente à presunção de veracidade das 

alegações dos autores, em observância à exceção prevista no art. 345, II, 

do NCPC. Não há questões processuais pendentes e restam atendidos os 

pressupostos processuais, diante do que tenho o feito por apto ao 

procedimento. Fixo as condições de fato sobre as quais deverá recair a 

atividade probatória: a) as hipóteses de perda do poder familiar invocadas 

na inicial; b) a adoção pretendida como medida que melhor atende aos 

interesses dos menores. Defiro a produção de prova testemunhal e o 

depoimento pessoal das partes, as quais deverão trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de dezembro de 2018, às 16h. 

Intimem-se as partes, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Acolho a 

promoção do Ministério Público, determinando que na intimação dos 

requerentes conste orientação no sentido de que providenciem o 

comparecimento do requerido R. à audiência, medida que contribuirá para 

a resolução da demanda no menor prazo possível no momento. Em 

havendo algum impedimento ao comparecimento daquele, que solicitem a 

intimação pelo juízo, em até 48h da realização do ato. CUMPRA-SE COM 

PRIORIDADE E URGÊNCIA (ADOÇÃO/META 2 CNJ).

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 19/2018/RH - O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Dr. Jones Gattass Dias, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, 

torna público, para ciência dos interessados, a abertura do II Processo 

Seletivo para análise de currículo com a finalidade de credenciar Pessoa 

Física na área de Fisioterapia e Psicologia para atendimento de servidores 

da Comarca de Várzea Grande, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 19/2018/RH completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

 Processo n. º 4927-79.2007.811.0002 – CÓDIGO 109064

 INTIMAÇÃO DO DR. BRUNO ANÍBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 

N.º 25.081, para que proceda ao pagamento das custas referente ao 

pedido de desarquivamento, protocolado em 06/12/2018, do processo n. º 

4927-79.2007.811.0002 – CÓDIGO 109064, da Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – 

MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36789 Nr: 5938-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ, para devolução dos autos nº 5938-56.2001.811.0002, 

Protocolo 36789, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003312-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA TOLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO TOLARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O presente feito encontra-se sentenciado e com trânsito em 

julgado devidamente certificado. As partes renunciaram expressamente 

ao prazo recursal. Desta forma, descabe o pedido de id. 10369736, 

devendo ser ajuizada ação revisional para tla mister. Diante do exposto: I- 

Indefiro o pedido de id. 10369736. II- Intime-se. III- Arquive-se com as 

necessárias baixas e anotações. IV- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288964 Nr: 8458-03.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHMR, LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ARMELIATO 

MACHADO - OAB:11372/MT, ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:14054

 Certifico que, a audiência designada para o dia 27/11/2018 foi 

redesignada para o dia 13/02/2019, às 13hs e 30min. Sendo assim, remeto 

matéria para imprensa, para intimação das partes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328666 Nr: 24985-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTSM, KKSM, AMDS, JKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224571 Nr: 4841-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. P. A V rep/por sua mãe NEDIR APARECIDA PRADO 

AIRES VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PEREIRA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19133, 

Ivan Euripedes da Silva - OAB:24228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343737 Nr: 10871-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424261 Nr: 24232-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS, TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208947 Nr: 4732-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPrPsmKDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9933 Nr: 667-71.1998.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MARQUES DENOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DENOBI(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, joérverton silva de jesus - OAB:3436-e, 

José Moreno Sanches Junior - OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO RICARDO 

GODOY AZEVEDO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

667-71.1998.811.0002, Protocolo 9933, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304656 Nr: 270-84.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, Icaro Gibran Reveles de Andrade - OAB:15578, 

TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:15.783

 Certifico que, devido a convocação do MM. Juiz de Direito titular desta 

Vara para atuar pela Justiça Comunitária, a audiência designada para o dia 

12/12/2018 foi redesignada para o dia 03/04/2019, ÀS 15:00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217806 Nr: 13239-10.2008.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520 MT

 Certifico que, decorreu o prazo de Suspensão conforme requerido. Pelo 

exposto, impulsiono os autos para manifestação das partes pelo prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447949 Nr: 10890-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSJAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148/O, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Certifico que, devido a convocação do MM. Juiz de Direito titular desta 

Vara para atuar pela Justiça Comunitária, a audiência designada para o dia 

12/12/2018 foi REDESIGNADA para o dia 03/04/2019, ÀS 14:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281600 Nr: 320-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDN, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MAIA BROETO - 

OAB:23948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830/MT

 Vistos.

 O alimentante foi citado nos termos dos Artigos 523 e 528 do CPC, para 

em pagar os valores atrasados pelo rito da expropriação de bens/valores, 

bem como para pagar as 03 últimas parcelas em atraso sob pena de lhe 

ser decretada a prisão civil.

Credor e devedor entabularam acordo para fins pagamento parcelado do 

débito, o que não fora cumprido pelo executado.

A parte credora pugnou pela decretação da prisão civil do executado (fls. 

145/146), bem como pela aplicação das medidas necessárias para a 

expropriação de valores e/ou bens em nome do devedor.

 O Ministério Público instou-se favorável às fls. 150/151.

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE

 Após a citação válida, a desídia do devedor tem como consequência a 

sua prisão civil, ainda mais se levarmos em conta que mesmo 

oportunizado o parcelamento do débito, o devedor manteve-se 

inadimplente. Ademais, a sua inércia também tem reflexos em seu 

patrimônio, eis que serão expropriados tantos bens quantos bastem para 

quitação dos alimentos pretéritos devidos.

Como é cediço, além das prestações vencidas antes da propositura da 

ação (três últimas), também incumbe ao devedor efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas no curso da demanda.

É orientação já consolidada no colendo STJ:

“No caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas” (STJ-4ª Turma, HC 14.841-SC, rel. Min. César rocha, 

j.7.12.00,v.u., denegaram a ordem, DJU 19.03.01,p.109).

 Vejamos os termos da SÚMULA 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem 

no curso do processo.

 Dessa forma, esgotadas as medidas capazes de compelir o devedor de 

alimentos a saldar sua obrigação. Não resta alternativa exceto a 

decretação de sua prisão civil, e o protesto do pronunciamento judicial.

 Diante do exposto:

a- DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 60 (sessenta 

dias), nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c artigo 19 da lei 5.478/68.

“ A prisão por débito alimentar não é pena, mas meio coercitivo de 

execução, para compelir o devedor ao pagamento da prestação de 

alimento. Essa prisão não existe para punir o devedor, tanto que , 

pagando-se o débito, a prisão será levantada.” (Álvaro Villaça Azevedo).

“ ...Omisso o executado em efetuar o pagamento, ou em oferecer escusa 

que pareça justa ao órgão judicial, este, sem necessidade de requerimento 

do credor, decretará a prisão do devedor.” (José Carlos Barbosa Moreira)

“...Se o juiz agir de ofício, inclusive para decretar a prisão do devedor, tem 

respaldo legal para fazê-lo. E assim está previsto em face da relevância 

da matéria , que visa a atender as necessidades básicas e primárias das 

pessoas para a própria subsistência garantindo, assim, o bem maior, que 

é a vida.” ( Francisco Fernandes de Araújo- RT - 634/ 31)

“A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permitida pela 

Constituição Federal, artigo 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a 

obrigá-lo a adimplir a obrigação. ( CPC Comentado – Ed RT – 2ª Ed Nélson 

Nery Júnior – p.1091).

 Expeça Senhor Gestor o competente mandado de prisão em desfavor de 

Valdirlei do nascimento, filho de Epídia Frazão do Nascimento, pelo prazo 

de 60 dias, ante o não cumprimento da obrigação alimentar.

 Conste no mandado:

A- O valor total do débito alimentar, R$ 48.199,61 (fl.147), mais as 

prestações mensais que se vencerem até o efetivo pagamento;

B - que a autoridade que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao 

inciso LXII do art. 5º da Constituição Federal, com imediata comunicação 

da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Em atenção ao disposto no inciso LXIII do mesmo artigo da Carta Magna, 

nomeio o responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG que 

deverá ser intimado, garantindo, assim, ao detido, assistência de 

advogado.

 Caso o executado constitua advogado de sua confiança, a presente 

nomeação fica sem efeito.

 A prisão retro será cumprida na Delegacia mais próxima da residência do 
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devedor.

 Determino o protesto do valor do débito e a consequente negativação do 

nome do executado, conforme determina o art. 782, §3º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284022 Nr: 2989-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA GOMES PEREIRA, deisiani aparecida gomes 

magalhães, DOUGLAS VINICIUS GOMES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DA COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Logrado êxito na penhora via Sistema RENAJUD (fls. 94). Reduza-se a 

termo.

II- Intime-se o devedor na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para requerer a 

substituição do veículo constritado por dinheiro, se assim lhe aprouver e, 

não sendo o caso, para assinar o termo correspondente.

 III- Após, avalie-se o(s) bem(n/s) penhorado.

IV- Da avaliação, dê-se ciência as partes, intimando-se a parte exequente, 

ainda, para requerer o que entender pertinente.

V- Em seguida, ao Ministério Público.

VI- Após, cumpra-se a decisão de fls. 91/92, no que tange expedição do 

mandado de prisão.

VII- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428363 Nr: 26491-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA, MARIVETE DO CARMO 

ARRUDA GALVÃO, ELIANE MARIA DE ARRUDA ASSIS, ROSEEMÍLIA 

GOMES DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VICENTE GOMES DE ARRUDA, 

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DE AMORIM ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17401, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 75, no que tange à retificação das primeiras 

declarações e prazo para juntada do comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD.

No mais, verifico que foram juntadas as certidões negativas às fls. 83/86.

Assim, tratando-se o feito de arrolamento, intimem-se as partes para a 

juntada do plano de partilha amigável, com as retificações informadas às 

fls. 75, na mesma oportunidade que juntarem a prova de quitação/isenção 

do ITCD.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 475712 Nr: 24053-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB, APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17134/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, ANNA PAULA PELIZER - OAB:OAB/MT 15.929

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 31/01/2019, às 17h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Às providências.

IV – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 8239-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLLADSA, NALADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV, RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:MT 21.547/O, JORGE BENTO GALDINO DELGADO - 

OAB:18037

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/2/2019, às 16h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Às providências.

IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325817 Nr: 22202-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido à fl. 52, com 

fundamento no art. 313, II, do CPC.

I- Suspendo os presentes autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

II- Decorrido o prazo acima, intime-se a requerente para o prosseguimento 

do feito.
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III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 275745 Nr: 19089-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUISEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEULA DE FATIMA MIRANDA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos verifico que o feito já se encontra sentenciado (fl. 

152), portanto, satisfeita a prestação jurisdicional.

Assim, defiro o pedido de fl. 179, para fins de expedição dos alvarás, 

conforme já autorizado por sentença.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 394342 Nr: 7981-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O-MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fl. 196.

Intime-se o exequente sobre a proposta ofertada pelo executado, bem 

como sobre seu interesse na audiência de conciliação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282490 Nr: 1305-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA RODRIGUES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AQUINO PATRÍCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo F. Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 Vistos.

 I- Intime-se o exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, de modo requerendo o que entender de 

direito, trazendo aos autos planilha atualizada do débito, no PRAZO DE 05 

dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos 

termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 394463 Nr: 8061-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO BULHÕES 

LEITE - OAB:

 Vistos.

I - Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu patrono, por meio do DJE, 

para manifestarem sobre o laudo de avaliação juntado, assim como acerca 

da impugnação ofertada pela requerente, no prazo de 10 dias.

II - Após, com ou sem manifestação, dê-se vista ao douto representante 

do Ministério Público, pelo prazo legal.

III- Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010279-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

E. V. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010279-15.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Pedido de Tutela 

Antecipada. Diante do resultado do exame de DNA (Id. 16598433), que 

atesta a paternidade atribuída ao autor, bem ainda considerando o pedido 

do requerente para inclusão de seu nome na certidão de nascimento da 

adolescente, e, ainda, que a mãe da autora veio a óbito (Id. 16598436) e a 

adolescente encontra-se sob os cuidados do autor, antecipo os efeitos da 

tutela, para o fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório 

competente para confecção de novo documento da autora, anotando o 

nome que a adolescente passará a usar E. V. A. da S. ALMEIDA (Id. 

16598432), bem ainda remetendo cópia do documento do autor (Id. 

16598430), para anotação do nome do pai e avós paternos. Em seguida, 

considerando que foi concedido pelo INSS o benefício de pensão por 

morte em favor da adolescente, em decorrência do óbito de sua genitora, 

bem ainda a instituição financeira não permite a abertura de conta em 

nome da menor, nem o saque do benefício sem a presença de seu 

representante legal. Assim, nomeio o Sr. Joaquim Pires de Almeida, avó 

paterno, como representante legal provisório da adolescente, ante a 

urgência para abertura de conta bancária e o saque do benefício. Sem 

prejuízo da determinação acima, elabore-se estudo psicossocial na 

residência do autor e com a adolescente, visando averiguar a situação 

fática da infante e do requerente, além de outras considerações que a 

equipe multidisciplinar entender necessárias, no prazo de 60 (noventa) 

dias. Com o aporte dos estudos nos autos, diga a parte autora e o 

Ministério Público. Desde já designo audiência para oitiva dos envolvidos, 

inclusive o avó paterno, para data de 19 de Março de 2019, às 15 horas. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007474-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

A. C. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1007474-26.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, que tendo em vista que 

estava ocorrendo dos nomes dos advogados e partes sairem abreviados 

no DJE, e que tal erro foi sanado pelo Suporte da TI do TJMT no ultimo 

feriado de 15.11 a 20.11, onde foram realizadas as atualizações no 

sistema, republico o despacho ID 15870302 Várzea Grande/MT, 11 de 

dezembro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010272-23.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLI RODRIGUES DA SILVA SANTOS OAB - 053.133.631-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. S. L. (RÉU)

 

1010272-23.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Ministério Público e Defensoria 

Pública para ciência da decisão de ID 16718048 - Decisão 17009556 - 

Certidão Várzea Grande/MT, 11 de dezembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393009 Nr: 7171-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELIZABETH LINO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro da Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Processo nº. 7171-97.2015.811.0002.

Código nº. 393009.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção pessoal.

Em decisão de fls. 173, a prisão civil do executado foi mantida pelo prazo 

que ainda resta ser cumprido, ante a discordância da parte exequente e 

do Ministério Público, eis que o executado efetuou o pagamento do valor 

de R$ 1.241,56 (hum mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e 

seis centavos), mas o valor atualizado da dívida é de R$ 11.735,13 (onze 

mil setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos), conforme mandado 

de prisão nº. 500169 (fls. 166/168).

O executado interpôs Agravo de Instrumento no e. Tribunal de Justiça (fls. 

177/179), que concedeu a liminar recursal, para o fim de suspender os 

efeitos do decreto de prisão civil até o final julgamento do recurso (fls. 

190/191).

Assim sendo, cumpra-se a liminar recursal concedida e expeça-se alvará 

de soltura em favor do executado, salvo se por outro motivo estiver preso.

Intime-se a parte credora e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443626 Nr: 8624-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAS, FGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:MT14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) intiamr a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

sobre os documentos juntados aos autos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335364 Nr: 3841-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACN, SECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ TADEU VAZ 

CURVO, para devolução dos autos nº 3841-29.2014.811.0002, Protocolo 

335364, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 205676 Nr: 1673-64.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, JCDC, PDC, JCDC, ADC, CMDS, ODC, 

ADC, JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO A B MANZEEPPI - 

OAB:9.203, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - FAUSB - 

OAB:9203, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:7898-B, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062, UNIVAG- 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial para o fim de declarar que o Sr. 

VICENTE FRANCISCO DA SILVA é o pai biológico do autor EVERTON 

GONÇALO DE CAMPOS.Determino a exclusão do nome do Sr. José 

Celestino de Campos do documento do autor (fls. 19), e a inclusão do 

nome do primeiro requerido, bem ainda seus genitores.Em virtude da 

paternidade ora declarada o autor passará a se chamar Everton Gonçalo 

da Silva, filho de Vicente Francisco da Silva, demais dados constantes 

das fls. 156.Condeno a parte réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 

reais), suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG (fls. 155).P. 

R. I.Após o trânsito em julgado, oficie-se para registro no Cartório 

competente, anotando o nome que o requerente passará a usar, bem 

ainda remetendo cópia do documento do requerido (fls. 156), para 

anotação do nome do pai e avós paternos.Após a entrega da certidão ao 

autor, arquive-se o feito, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 10 de Dezembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393009 Nr: 7171-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELIZABETH LINO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro da Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003442-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

R. D. J. D. S. (TESTEMUNHA)

K. C. E. S. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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E. H. M. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _20__Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1003442-41.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: JESSICA AMANDA DOS SANTOS Endereço: RUA POCONÉ, 

28, (RES S MATEUS) QD 22, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78152-370 POLO PASSIVO: Nome: RODOLFO DOS SANTOS SILVA 

Endereço: Inexistente, 10, RUA 06 - QD 8 - BAIRRO SANTA MARIA, 

Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: 

efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios a 

serem pagos. BEM COMO INTIMA-LO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 23 de Abril de 2019, às 14 horas 

e 20 minutos. RESUMO DA INICIAL:Jessica Amanda dos Santos, 

representando a menor Jefertty Andrei dos Santos Silva, ajuizou a 

presente ação Alimentos c/c regulamentação de Guarda c/c fixação de 

Direito de Convivência em face de Rodolfo dos santos Silva brasileiro, 

solteiro, em lugar incerto e não sabido, a menor e filha do requerido fruto 

de relacionamento amoro conforme consta da certidão nascimento, apesar 

de ter registrado a menor o mesmo não contribui de forma regular com o 

sustento da filha, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

que seja os alimentos fixado em 31,55% do salário mínimo vigente, ,ais 

50% do valor do plano de saúde e demais gastos, requerendo a citação 

do requerido para comparecer na audiência acima designada, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários 

advogcativcios em favor da Defensoria Publica do Estado dando-se o 

valor da causa de R$ 3.600,00. DESPACHO/ DECISÃO:PJE nº. 

1003442-41.2018.8.11.0002 VISTOS etc Em consulta ao SIEL, foi possível 

localizar o endereço do requerido, contudo, é o mesmo informado, anexo 

Defiro como requerido (Id. 14946793) Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para data de 23 de Abril de 2019, às 14 horas e 20 

minutos. Cite-se o requerido, por edital com prazo de 20 dias, por três 

vezes, nos termos da Lei 5.478/68, para, querendo, contestar o pedido no 

prazo legal, devendo constar do mandado as advertências previstas nos 

artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC.Vindo aos autos a contestação, 

se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação.Desde já nomeio um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do réu citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC), 

por ocasião da audiência, representando-o.Intimem-se.Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381084 Nr: 27547-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora rodrigues Marcantonio 

- OAB:15921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte requerente, 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400237 Nr: 11425-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNADINELLI - OAB:10.668, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:OAB/MT 

10.456

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar nos autos quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 

115/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246562 Nr: 6683-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16611, Odila Zorzi - OAB:8.619

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

para manifestar acerca do acordo entabulado em audiência conciliatória à 

fls. 83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 452829 Nr: 13144-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDM, JFDS, JSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA ENORE DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19.249

 Vistos etc.

 Acolho in totum o parecer do representante do Ministério Público 

constante à fl. 64f/v.

 DETERMINO que seja procedida a realização de estudo social do caso, no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, 

verificar os fatos narrados na inicial, e ainda, colher informações 

solicitadas pelo Parquet, além de outros questionamentos que a equipe 

entender necessária.

Com aporte do laudo psicossocial, manifestem-se as partes no prazo de 

comum de 10 (dez) dias e, em seguida, dê-se nova vista dos autos ao MP 

e concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 3301-06.1999.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAS, AOMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Antonio Goulart Guimarães Neto - OAB:20.149/O, 

LELIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10473, YURY FABIANI BEZERRA 

-ESTAGIARIO - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Indefiro o requerimento de fls. 354/355, haja vista que não houve o 

integral cumprimento da determinação de fls. 296f/v, bem como de fl. 314.

Intimem-se os demais herdeiros para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestem interesse no encargo de inventariante, com o fito de dar 

efetividade ao cumprimento das ordens judiciais para que possa ocorrer o 

deslinde final deste feito.

Decorrido o termo e nada sendo requerido, desde já, com o fito de evitar a 

eternização da tramitação deste procedimento, determino a remessa 

destes autos ao arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando seu 

curso a pedido das partes, assim que cumprida as determinações 

constante no decisum de fl. 296f/v e 314 em sua integralidade.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 8107-50.2000.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ALONSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ, para devolução dos autos nº 8107-50.2000.811.0002, 

Protocolo 70441, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25549 Nr: 4330-57.2000.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA ALONSO, RUBENS ANTÔNIO ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ALONSO COSTA, JOSÉ 

FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - OAB:20517/O, 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - OAB:4156/MT, EFRAIN RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156, JOAO CARLOS DA SILVA BASTOS - 

OAB:2.907/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18347 - MT, 

VITOR HUGO FORNAGIEIRI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, EDGAR FERREIRA DE SOUSA - OAB:MT 17.664

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ, para devolução dos autos nº 4330-57.2000.811.0002, 

Protocolo 25549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 18281 Nr: 1097-52.2000.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sordi Teixeira - 

OAB:6.357 OAB/MT, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069, 

Rosana Vargas Pereira Schlichta - OAB:47621

 DECISÃO

Vistos etc.

 Considerando que os bens objeto do requerimento de fls. 283/284 já foi 

objeto da sentença prolatada ás fls. 231/237, assim como a determinação 

relacionada ao nome a ser usado pela cônjuge varoa, INDEFIRO os 

pedidos de fls. 283/284, devendo os postulantes solicitarem a partilha 

aduzida de forma extrajudicial e/ou administrativa, com os respectivos 

pagamentos dos encargos e emolumentos.

Ademais, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi exaurida por 

este juízo, determino a remessa do presente feito ao arquivo, o com as 

formalidades legais.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 431721 Nr: 1970-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 93, na forma pretendida.

Desentranhe-se os documentos solicitados pelo autor, certificando nos 

autos, conforme determina a CNGC Judicial e, em seguida, intime-se o 

autor para retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 515578 Nr: 21959-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA AYALA MENDES 

FERREIRA - OAB:19.396/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso (Cód. 447241).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 269695 Nr: 10434-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCC, ADRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINA MARIA DE OLIVEIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623/MT

 Vistos etc.

 Acolho in totum o requerimento Ministerial de fl. 150, razão pela qual 

determino a intimação pessoal da exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, de andamento ao feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, 

Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

 Decorrido o termo, certifique-se e renove-se vista ao MPE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 268482 Nr: 25371-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDFG, GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista que há nos autos interesse de infante, nos termos do art. 

178, II, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em 

seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 273394 Nr: 16112-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDOSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA SANTOS -  OAB:15394-E,  JOSÉ CARLOS 

FORMIGA/UNIVAG/CURADOR - OAB:5646, Sandra Alice da Silva 

Lemes - Univag - OAB:14524-E

 DESPACHO

Vistos etc.

Inicialmente, determino que o Sr. Gestor desta serventia atente-se ao 

cumprimento da determinação contida à fl. 98, procedendo a alteração da 

classe processual do presente feito, haja vista se tratar de cumprimento 

de sentença.

Em seguida, tendo em vista que há nos autos interesse de infante, nos 

termos do art. 178, II, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério 

Público e, em seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 338548 Nr: 6750-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGF, LRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Naiara Vaz da Silva - 

OAB:21.354

 DECISÃO

Vistos etc.

Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 134.

 Proceda a intimação da exequente consoante os termos do parecer 

Ministerial supracitado.

Em seguida, remeta-se os autos ao contador judicial, para que seja 

procedida a atualização do quantum devido, abatendo-se os valores 

efetivamente pagos pelo executado e, em seguida, renove-se vista dos 

autos ao Parquet.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 397666 Nr: 10106-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADA, AJDA, JRSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Furtado Lustosa da 

Silva - OAB:13786

 Vistos etc.

Tendo em vista que há nos autos interesse de infante, nos termos do art. 

178, II, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em 

seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 340100 Nr: 8039-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGOC, JDOC, JADO, NDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste quanto a impugnação de fls. 132/133 e, em seguida, tendo em 

vista que há nos autos interesse de infante, nos termos do art. 178, II, do 

CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 374915 Nr: 22967-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMD, RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUDSON SIQUEIRA DE 

ANDRADE - OAB:1658 OAB/RO

 Vistos etc.

Tendo em vista que há nos autos interesse de infante, nos termos do art. 
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178, II, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em 

seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 442591 Nr: 8117-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAP, FGFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE ROCHA 

(UNIVAG) - OAB:, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481b

 Vistos etc.

Tendo em vista que há nos autos interesse de infante, nos termos do art. 

178, II, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em 

seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 371483 Nr: 20565-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSC, EDSMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da juntada dos documentos de fls. 88/95, renove-se vista dos 

autos à PGE, a fim de que seja auferido se houve o integral cumprimento 

das diligências requeridas à fl. 59f/v.

Após, volva-me os autos concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 424704 Nr: 24459-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHVDS, RITA VENANCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEDROSO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Devesa Cintra - FAUSB 

- OAB:14230, Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi - FAUSB - 

OAB:9203

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 104.f/v.

Intime-se pessoalmente a representante legal da requerente (VITÓRIA 

HADASSA VENANCIO DA SILVA ), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, sobre o certidão juntada à fl. 99, sob pena de 

extinção do processo (artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 267451 Nr: 6453-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRBDS, KJBDS, NBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 97.

Intime-se pessoalmente a representante legal dos exequentes (KAIO 

RAPHAEL BUENO DOS SANTOS E KALEB JOSE BUENO DOS SANTOS), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, sobre a 

certidão juntada à fl. 95, sob pena de extinção do processo (artigo 485, III, 

§ 1º do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 447961 Nr: 10900-97.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSF, MCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8.004, WILLIAN DO NASCIMENTO 

GAMA-ESTAGIARIO - OAB:

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a 

existência da união estável havida entre a requerente LAURA MIGUELINA 

DA SILVA e CLÁUDIO ROGÉRIO MIRANDA FRANCO pelo período de 2008 

até a data do óbito (30/04/2016).Sem custas e honorários em razão da 

gratuidade de Justiça outrora deferida.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 314291 Nr: 10542-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, JOSÉ ANTÔNIO INÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 .Inicialmente, deixo de me manifestar quanto à fixação da pensão 

alimentícia e quanto ao direito de visita, haja vista que as partes entraram 

em acordo, sendo que este já fora homologado pelo MM. Juízo da Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande, conforme fls. 273/275.A parte executada pleiteia a extinção e o 

arquivamento dos presentes autos. Não obstante a celebração de acordo 

entabulado entre as partes subsiste a decisão de fls. 242/243, que 

condenou a parte executada em litigância de má-fé, bem como, no 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez 

que o recurso de agravo de instrumento, contra a referida decisão, não foi 

conhecido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

esse vértice, não há falar-se em extinção e arquivamento do presente 

feito, antes do cumprimento in totum da decisão em questão. Publique-se. 

Intime-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 381060 Nr: 27533-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARINA FLORINDA M. SACHETTE, SERGIO JOSE 

MORANDI SAQUETE, SIDNEI MORANDI SACHETTE, SAVIO MORANDI 

SACHETTE, SILVANA MORANDI SACHETE, LEONICE FAGUNDES 

SAQUETTE, LUCIANA MAFRA SANCHETTE, SILVIO MORANDO 

SACHETTE, CAMILA CARVALHO SACHETTE, JOÃO VITOR SACHETE, 

SILVIA CAROLINA SACHETE, SANDRA MARIA MORADINI SACHETE, 

SUIZE MORANDE SACHETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISO SAQUETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da juntada dos documentos de fls. 102/109 e 115, renove-se vista 

dos autos à PGE, a fim de que seja auferido se houve o integral 

cumprimento das diligências requeridas às fls. 68/69, o que diga-se de 

passagem já havia sido determinado no decisório de fl. 95v, não tendo 

sido observado pela serventia deste Juízo, como de costume.

Após, ouça-se o MPE e, em seguida, volva-me os autos concluso.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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))

 

Processo n.º 1000127-73.2016.8.11.0002 Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CATARINO CENO DE 

MORAES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que em 24/11/2014 foi vítima de um 

acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por entender 

que a Medida Provisória 451/2008 é incompatível com a Constituição 

Federal por limitar o seguro obrigatório a R$ 13.500,00, requer a 

condenação da ré ao pagamento de indenização no patamar equivalente a 

40 salários mínimos da data do pagamento, juntando procuração sob à Id. 

nº 1506737 e documentos. Encaminhados os autos à Central de 

Conciliação a fim de participar do Mutirão do Seguro DPVAT, esta restou 

infrutífera (Id. 3216199), oportunidade onde a parte autora foi submetida à 

perícia médica, conforme laudo juntado (Id. nº 3216196). Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 3220004, alegando, em preliminar, 

ausência de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência 

de laudo do IML. No mérito, aduz 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, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos Id. nº 

3216190 e documentos. Da contestação o autor manifestou-se à Id. nº 

3661404. Intimadas as partes para falar 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. 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 o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto ao acidente e 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, mais especificadamente o Boletim de Ocorrência (Id. nº 

1506742) 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. 3216196) 

concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta no 

ombro direito. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo, 

sem possibilidade de recuperação 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, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data 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, e não 40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, 

nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou tese quanto à suposta 

ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei 

consequente, limitando-se a alegar que não condizem com os parâmetros 

da Constituição Federal da República, o que entendo até insuficiente para 

análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa de um dos membros 

superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas na tabela, 

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: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda completa: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo 

perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 

75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora por não ter manifestado quanto 

ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça[1], 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[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 
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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 do autor na importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 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 a partir do 

evento danoso, com amparo na Súmula 43-STJ. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que o autor decaiu apenas no quantum, 

condeno a seguradora demandada ao pagamento das custas 

processuais, devendo emitir guia a tanto no sítio do TJMT, bem como, 

honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC. 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. VÁRZEA 

GRANDE–MT, 29 DE SETEMBRO DE 2017. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010861-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELI NUNES CABRAL OAB - 787.354.839-20 (PROCURADOR)

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA DE MORAIS (RÉU)

 

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 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. LPM

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 26277 Nr: 4821-64.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚBA BRAZIL IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMI GIDRÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo 4821-64.2000 Código 26277

Vistos...

A fim de evitar a decisão surpresa e para a comprovação do alegado, diga 

o executado em 10 dias, juntando inclusive os estatutos sociais das 

empresas citadas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 05 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433169 Nr: 2908-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMECADO TREVAO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo 2908-85.2016 Código 433169

Vistos...

Às partes para efetivarem o deposito dos honorários do perito, o que 

desde já autorizo o parcelamento em 03 vezes, confinando que somente 

após o pagamento da ultima parcela sera dado a efetividade à pericia.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 05 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306249 Nr: 2020-24.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:111.080 MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 538,45 e da taxa judiciária no valor de R$ 538,45, totalizando em R$ 

1.076,90, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445123 Nr: 9457-14.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431524 Nr: 1854-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACONIAS ANTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390409 Nr: 5601-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGDS, FÁTIMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450298 Nr: 12051-98.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA NONATO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renato chagas correa da 

silva - OAB:OAB/MT 8.184-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12903

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420487 Nr: 22244-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WILSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT19.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291180 Nr: 10857-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345485 Nr: 12243-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUBI DE ALMEIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio rivelli - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450264 Nr: 12024-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIVALDO RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353566 Nr: 18419-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PEDROSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:MT 14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 329,03, totalizando em R$ 

742,43, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379554 Nr: 26395-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO 1° OFICIO DE SERVIO 

NOTARIAL E DE REGISTRO VARZEA GRANDE - MT, ANTONIA DE 

CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, JORGE HASSIB IBRAIM - OAB:11.119, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT, NORBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:11.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4801-B/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418230 Nr: 21121-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILCO-BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

MÓVEIS ROMERA LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MAURO 

MACHADO - OAB:13.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT 10.133, Denner B. Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 

13.245-A, FERNANDO AUGUST VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

7627-A, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - OAB:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334766 Nr: 3280-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3280-05/2014 (Cód. 334766)Vistos...Não sendo a ré ainda 

citada e por entender não terem sido esgotadas todas as tentativas de 

localização da empresa ré e seus sócios, realizei pesquisas de seu 

endereço, sendo os documentos a seguir colacionados.Adequando o feito 

à nova sistemática processual, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia ___/___/2019, às 

___:___h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 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 ré, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Para tanto, deverão ser tentados os seguintes endereços da 

empresa e de seus sócios administradores:- Antônio de Matos Arrais: Rua 

P, Quadra 22, Lote 15, Jardim Maringá III;- Maria Robervania Arrais: Rua Dr. 

José Feliciano de Figueiredo, n.° 200, Apto. 102, Torre 3, Ed. Piazza das 

Mangueiras, Centro Sul, em Cuiabá;- Liu Modas e Confecções Ltda.–ME: 

Av. Ary Paes Barreto, n.° 1754-A, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.Não 

havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação 

supra ou da ultima sessão de conciliação, caso houver (NCPC, art. 335, I), 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível 

(NCPC, art. 344).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445944 Nr: 9919-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAFL, EDIMEIA MARIA FRIEDRICH LAZZARETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA DA COSTA 

CAMPOS - OAB:OABMT14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:PR 4.680, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 

16.691-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para CONDENAR o 

corré Mapfre Seguros Gerais S/A ao pagamento das seguintes verbas:a) 

indenização referente ao seguro prestamista do grupo n.° 1145, cota 508, 

administrado pela corré Saga, de R$ 38.930,00 (trinta e oito mil novecentos 

e trinta reais), cujo montante necessário à quitação da cota deverá ser 

repassada diretamente à corré Saga, cabendo-lhe indicar o valor devido 

nos autos para tal providência e, havendo valor remanescente, à coautora 

Edimeia Maria Friedrich, beneficiária do seguro; eb) danos morais, que 

arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para cada autor.Para fins de liquidação da sentença quanto aos danos 

materiais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde a comunicação de falecimento do 

segurado. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.Pelo 

princípio da sucumbência, considerando que os autores decaíram em 

parte mínima, condeno a corré Mapfre ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC .Intime-se a corré Mapfre para recolher as custas 

processuais com base no valor atualizado da condenação, sob pena de 

serem anotadas às margens do feito para lastrear Execução 

Fiscal.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.Esta 

sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388562 Nr: 4456-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIBETO CARVALHO DA CRUZ, LOURIVAL 

GUIMARÃES DE ALMEIDA, CREUNICE NOGUEIRA DE SANTANA, MARIA 

APARECIDA SILVA SANTOS, CREUZA SILVA DE ARRUDA, CICERO 

CÂNDIDO DA SILVA, VICENTE ALVES DE LIMA, LINDAURA SANTOS DA 

SILVA, LORETO CUSTODIO DA SILVA, DJANIRA PAULINA DA SILVA, 

EDILSON LIMA DE QUEIROZ, LUIZ CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS, 
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MARIA ZENAIDE DO NASCIEMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGUROS S.A, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRADESCO SEGUROS S.A, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:19340/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:MT 

11.660/O, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41775, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:MT 15.249-A

 Processo nº 4456-82/2015 (Cód. 388562)

Vistos...

Às rés para manifestarem-se, querendo, sobre os Declaratórios de fls. 

711/720, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 11362 Nr: 141-70.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE FREITAS MARTINS, KATHE 

MARIA K. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROASÂNGELA HETZEL 

- OAB:8244B, CLEIDI ROSÂNGELA HETZEL - OAB:8244B

 Processo nº 141-70/1999 (Cód. 11362)

Vistos...

Realizada pesquisa no sistema Infojud referente aos períodos de 2017 e 

2018, considerando que já havia realizado diligências dos períodos 

anteriores (fls. 485), providencie a Sra. Gestora o arquivamento dos 

documentos sigilosos em pasta própria, que ficarão à disposição da parte 

credora na forma do Capítulo 2, Seção 16, da CNGC, em especial o item 

2.16.4 .

Intime-se o credor para deles tomar conhecimento e manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 49650 Nr: 4538-70.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVACY BARROS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 155/02 (Cód. 49650)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Renajud foi informada a existência de 

apenas uma motocicleta no nome do devedor, que deixei de realizar o 

bloqueio por constar alienação fiduciária e comunicação de roubo.

À credora para manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 96669 Nr: 6160-48.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING, JAR 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-0 MT, ZAID ARBID - OAB:1822-A/MT

 Processo n° 6160-48/2006 (Cód. 96669)

Vistos...

Não merece acolhimento a irresignação do Condomínio Rondon Plaza 

Shopping de fls. 1542/1544, considerando que a questão afeta à 

atualização do débito é, de fato, ultrapassada, além do que a parte apenas 

atualizou o valor com base em cálculos outrora realizados nos autos, 

aplicando apenas a SELIC para atualização do débito, sem cumula-la com 

juros moratórios, conforme determinei na r. sentença de fls. 401/406 , 

mantida em sede de recurso.

Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela credora às fls. 

1527/1531.

Autorizo o levantamento do valor incontroverso e indicado pelo codevedor 

Condomínio Rondon Plaza Shopping às fls. 1543-v, ou seja, R$ 648.611,34 

(seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e onze reais e trinta e quatro 

centavos).

Decorrido o prazo recursal, venham-me conclusos para extinção do 

Cumprimento da Sentença e levantamento do saldo remanescente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 06 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412768 Nr: 18188-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA, CENTRAL NACIONAL 

UNIMED -COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

FEDERAÇAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RECCO - 

OAB:138.689/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:20.818-A/MS

 Processo n° 18188-33/2015 (Cód. 412768)

Vistos...

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 27/02/2019, às 10:30h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

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.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para julgamento 

antecipado, conforme já requerido pelas partes.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Várzea Grande-MT, 03 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009390-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CARINE VALUTKY (EXECUTADO)

JULIANO DE JESUS BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009390-61.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA EXECUTADO: JULIANO DE JESUS BUENO, ALINE CARINE 

VALUTKY Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000481-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000481-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: TRANSPORTADORA 

TRANSAMAZONICA LTDA - ME Vistos... Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008726-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GLORIA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008726-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SADY DE QUEIROZ MUSSA RÉU: JANAINA GLORIA DA 

COSTA Vistos... Por verificar a existência de outra ação junto à 2ª Vara 

Cível desta Comarca, que se julgada separadamente pode causar risco de 

prolação de decisões conflitantes e contraditórias, necessário se faz o 

envio destes autos àquele juízo. Dessa forma, nos termos do art. 55, §3º 

do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde 

estes autos deverão ser encaminhado e redistribuído em apenso ao feito 

n.º 1007637-69/2018 após as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009652-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY DE MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIMONE RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009652-11.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CASTILHO REQUERIDO: 

DAIANY DE MIRANDA Vistos... Em se tratando de Ação de Guarda e 

Regularização de Visitas, necessário se faz o encaminhamento dos autos 

ao juízo competente. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007234-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANDRETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007234-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VILMAR ANDRETTA REQUERIDO: JUARES DOMINGOS DOS 

SANTOS Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004435-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO JOSE MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004435-84.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ACACIO JOSE MENDES REQUERIDO: LUIZ AUGUSTO 

MOREIRA AMARAL Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 
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Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004892-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MAGALHAES ALBUQUERQUE OAB - MS12210 

(ADVOGADO(A))

SANDRELENA SANDIM DA SILVA MALUF OAB - MS10228 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004892-19.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO 

GROSSO DO SUL REQUERIDO: JOAO BOSCO MENDONCA Vistos etc. 

Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006850-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ADRIANA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006850-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAURA ADRIANA CARDOSO REQUERIDO: RECICLAGEM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO 

GROSSO LTDA Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000818-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA OAB - PE32194 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000818-19.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIZIANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BONARE 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista que a 

presente deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000919-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA D. BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000919-56.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA 

REQUERIDO: CAROLINA D. BARROSO Vistos etc. Tendo em vista que a 

presente deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001529-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE COMINETTI PIRAN (REQUERENTE)

VALCIR JOSE PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - MT2850/A (ADVOGADO(A))

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

HERMES GONCALO FERREIRA (REQUERIDO)

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS MANIOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARIOTTI OAB - MT8300/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB OAB - MT0004864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001529-24.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALCIR JOSE PIRAN, ROSANE COMINETTI PIRAN 

REQUERIDO: DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CARLOS 

MANIOTO, JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS, HERMES GONCALO 

FERREIRA Vistos etc. Por verificar que não foi localizado novo endereço 

da parte requerida, conforme indicado pelo requerente, e pelo feito estar 

há mais de 30 (trinta) dias parado, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000752-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (REQUERIDO)

MAURO LUIZ MAGNANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000752-39.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEANDRO NEZI REQUERIDO: MAURO LUIZ MAGNANI, 

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI Vistos etc. Tendo em vista que a 

presente deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006855-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE DE CAMPOS DUARTE (REQUERENTE)

NILSON GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOSÉ MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006855-62.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NILSON GONCALVES DUARTE, MARILCE DE CAMPOS 

DUARTE REQUERIDO: DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS, JOSÉ MARIA DE 

CAMPOS Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KRAUSE BONA (REQUERENTE)

KARIN KRAUSE BONETI (REQUERENTE)

MARGARETH KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003999-28.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARGARETH KRAUSE, KARLA KRAUSE BONA, KARIN 

KRAUSE BONETI REQUERIDO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA Vistos etc. Tendo em vista o cumprimento efetivo da Precatória, 

conforme informado à Id. nº 15675907, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. 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: 1010861-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELI NUNES CABRAL OAB - 787.354.839-20 (PROCURADOR)

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010861-15.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS JUNIOR PROCURADOR: 

ELI NUNES CABRAL RÉU: ANA MARCIA DE MORAIS Vistos... Trata-se 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS 

JUNIOR em desfavor de ANA MARCIA DE MORAIS na qual alega, em 

síntese, inadimplência no pagamento de aluguel de 06 meses, referentes 

ao dois pisos alugados, totalizando o montante de R$ 14.220,00 (quatorze 

mil duzentos e vinte e dois reais). Para antecipação dos efeitos da tutela, 

devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a 

prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que os contratos de locação firmado 

entre os litigantes (Id. nº 16962018 e 16962022) pelo prazo de 36 (trinta e 

seis) meses, com início em 10/04/2018 e término em 10/04/2021, pelo valor 

mensal de R$1.000,00 (mil reais), sendo que existe inadimplência no 

pagamento de aluguel a partir do mês de junho de 2018, totalizando o 

montante de R$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte e dois reais), 

referente aos dois pisos. A inadimplência no pagamento de alugueres é 

elemento a autorizar a concessão de liminar de despejo 

independentemente de motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 

8.245/91, considerando que o contrato não prevê nenhuma das garantias 

previstas no art. 37, da referida Lei, o que comprova o segundo requisito 

autorizador da medida. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade 

do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada 

a posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel objeto 

do instrumento contratual de Id. 16962018 e 16962022 no prazo de 15 

dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Para efetivação da 

ordem e por tratar-se de medida inaudita altera parte, condiciono a 

expedição do mandado à prestação de caução pelo autor, em valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), 

mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

13/03/2019, às 17:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000790-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS VIOLADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000790-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ANDERSON LUIS VIOLADA Vistos etc. Tendo em vista que a 

presente deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010889-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

VERA LUCIA LOPES OKAJIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010889-80.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSELINA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: HIROSHI OKAJIMA, 

VERA LUCIA LOPES OKAJIMA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010901-94.2018.8.11.0002

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:

ATAIDES GOMES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010901-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: 

ATAIDES GOMES FERREIRA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010911-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASTORINA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CÍCERO GOMES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010911-41.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASTORINA GOMES PEREIRA Vistos... Em se tratando de 

Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010910-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - 009.739.261-80 

(PROCURADOR)

PRISCILA BENITES LIRA OAB - 020.265.661-60 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010910-56.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DANIELY BENITES DA SILVA REPRESENTANTE: PRISCILA 

BENITES LIRA PROCURADOR: HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA 

Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010737-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPX VARZEA GRANDE COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010737-32.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CAIADO PNEUS LTDA EXECUTADO: VPX VARZEA GRANDE 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos. Cite-se a parte executada para, 

no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 10 de dezembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236461 Nr: 16371-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111612 Nr: 7239-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. PINHEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.125/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Tendo-se em conta o R. Despacho de p. 166 - devidamente publicado no 

DJE 10345 de 26.9.2018, assim como a petição da autora de p. 169, de 

8.10.2018, cujo prazo requerido encontra-se expirado (doc. 554954 - 

PEA), RENOVO INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE , ATRAVÉS DO ADV. 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB-MT 8125, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, JUNTE AOS AUTOS O TERMO DE INVENTARIANTE DO 

ESPÓLIO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA EXECUTADA, SR. JADIR 

PINHEIRO, POR SER DOCUMENTO HÁBIL PARA CERTIFICAÇÃO DE QUE A 

SRA. JOANA COSTA PINHEIRO É REPRESENTANTE DO ESPÓLIO, NOS 

TERMOS DA R. DECISÃO SUPRA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332381 Nr: 1109-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ, para devolução dos autos nº 1109-75.2014.811.0002, 

Protocolo 332381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531229 Nr: 5047-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO LEOMAM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.S.I SUPERMERCADO LTDA - ME, ILIANO 

LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM - 

OAB:16216, RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se o R. Despacho de p. 17 - devidamente publicado no DJE 

10373 de 8.11.2018, RENOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS 

ADV. RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA E MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA, OAB-MT 12445 E 16216, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTEM AOS AUTOS O PREPARO ( CUSTAS E TAXA 

JUDICIAL) DA CARTA PRECATÓRIA PARA LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222360 Nr: 2564-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLÍTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Certifico, que a parte requerida não comprovou o pagamento voluntário 

bem como não impugnou nos termos do artigo 525 CPC, conforme decisão 

de fls. 232. INTIMO a parte autora para manifestar nos autos o que 

entender de direito no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009310-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009310-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONDOMINIO RUBI RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e 

Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RUBI em desfavor de TIM CELULAR S/A. 

Aduz que, possuía três linhas telefônicas contratadas junto à Requerida, 

de número 98111-0131 / 98163-0158 e 98163-0160. Contudo, por estar 

insatisfeito com os serviços, requereu a portabilidade para a operadora 

Vivo Celular, em 13/11/2017. Alega que, a última fatura gerada pela 

requerida teve como período de referência 25/12/2017 à 24/01/2018, 

apontando que houve consumo apenas até 29/12/2017, com vencimento 

em 15/02/2018, no valor de R$566,15, o que foi devidamente adimplido. 

Contudo, após tentar realizar uma compra de bens móveis, foi negado 

crédito ao Condomínio, tendo sido informado em 28/09/2018 que o seu 

CNPJ possuía restrição de crédito. Ao obter o extrato do SPC/Serasa 

constatou que a requerida lançou duas restrições de crédito em seu 

nome, por faturas supostamente vencidas em 15/03/2018 e 15/04/2018. 

Sustenta que, ‘a portabilidade das três linhas ocorreu em 30/12/2017, 

tendo a última fatura gerada pela Requerida abrangido todo o período 

restante de consumo, registrando como último dia de consumo o dia 

30/12/2017, constando ainda a multa pela rescisão do contrato, que fora 

integralmente quitada em 15/02/2018, logo, não há qualquer lógica em 

cobranças posteriores a tal período.’ E ‘tentou resolver a situação pela via 

administrativa, fazendo contato telefônico com o SAC da Requerida, 

contudo, a atendente da Requerida se restringiu a dizer que os débitos 

eram devidos e que não poderia encaminhar maiores detalhamentos da 

suposta dívida.’ Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para 

determinar que as restrições indevidas em nome do requerente sejam 

baixadas e excluídas dos órgãos de proteção ao crédito, em até 24 horas 

após a citação e intimação, sob pena de multa diária. Dispõe a consignar o 
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valor referente da dívida, caso este juízo entenda necessário ao 

deferimento da tutela. Pede, ainda a inversão do ônus da prova. 

Determinada a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento 

dos emolumentos iniciais, esta peticionou juntado o comprovante de 

pagamento das taxas e custas processuais (id. 16168935). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. À vista da comprovação do recolhimento 

das custas iniciais, determino o prosseguimento do feito. Pois bem. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor o 

cancelamento do débito com a requerida e a retirada do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que pretensa dívida é 

totalmente indevida, posto que realizou a portabilidade das linhas 

telefônicas que possuía junto a ré e efetuou o pagamento da multa e saldo 

remanescente. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso, pois devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste diapasão, são funestos os efeitos de ter o 

nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo 

atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada pela documentação acostada nos autos, a qual 

indica que a parte autora realizou a portabilidade das linhas de telefone 

para outra operadora de telefonia e que débito em discussão é posterior à 

transferência das linhas de telefone móvel. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a 

exclusão do nome e dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor da 

causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de 

inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista 

e a hipossuficiência do autor em relação à ré, determino que a ré 

apresente todos os documentos que deram origem à contratação do 

serviço que originou dívida em discussão, no prazo da defesa. 

Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 28 

de março de 2019, às 14h20, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010783-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010783-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: LEONCIO 

PINHEIRO DA SILVA NETO Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 23 de abril de 2019, às 15h40 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002620-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002620-86.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA 

ELETRONICA LTDA - ME RÉU: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA 

Vistos. Determinada a emenda à inicial, para que a autora comprovasse 

por meio de documentos a alegada hipossuficiência financeira da empresa 

e dos sócios (id. 9255044), esta peticionou requerendo apenas a juntada 

de declaração de hipossuficiência (id. 13431657). Pois bem. Não se olvida 

que a declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física 

é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do §3º do art. 99 do CPC. Todavia, a gratuidade da 

justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios (Precedente do STF - AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do STJ: 

EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de Div. em 

REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004), fato que 

não ocorreu na hipótese sub judice haja vista que a requerente 

descurou-se de juntar documentos que comprovem sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais (Art. 98, do 

CPC). Anota-se que, a simples declaração de hipossuficiência não basta 

para comprovar que a Pessoa Jurídica não possui condições de pagar as 

custas do processo, o que deve ser comprovado de forma efetiva por 

meio de documentos idôneos. Destaco que o raciocínio ora explanado 

guarda sintonia com o entendimento adotado pelo e. Tribunal de Justiça, 

conforme se observa dos arrestos abaixo colacionados: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA 

QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA – FALTA DE PROVA ACERCA DA 

CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está 

adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também 

varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das 

pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, 

apontando as dificuldades financeiras por que passa. I - Apesar do 

comando judicial, exarado pelo Juízo a quo para que a parte comprovasse 

a alegada hipossuficiência com a apresentação atualizada dos 

rendimentos, por meio da declaração anual do Imposto de Renda, o 

requerente quedou-se inerte e apresentou apenas um simples extrato 

bancário de conta corrente em seu nome, incapaz de prova sua real 

condição financeira.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

29/08/2018) – negritei. AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO 

INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA SITUAÇÃO DE PENÚRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 558 de 629



ALEGADA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA 

INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples 

declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador 

quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa 

afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna 

de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para 

indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º).” (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, 

Publicado no DJE 31/07/2018) – negritei. Destarte, tendo em vista que a 

inércia da autora em juntar documentos hábeis a comprovar a alegação de 

hipossuficiência, conclui-se que a parte autora não preenche os requisitos 

legais que permitem a concessão da gratuidade da justiça. Ante o 

exposto, considerando que a requerente não comprovou o preenchimento 

dos referidos pressupostos, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça, 

com fulcro no art. 99, §2º, do CPC. Determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15(quinze) dias proceda com o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 290, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010761-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010761-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS RÉU: TODIMO MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO SA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 23 de abril de 2019, às 15h20 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010812-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DETE DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LUZIA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010812-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DETE DA MATA RÉU: PATRICIA LUZIA DIAS Vistos. Em 

análise dos autos, verifica-se que o presente feito está endereçado ao 

Juizado Especial Cível, de forma que este juízo carece de competência 

para processar e julgar a presente demanda. Ante o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para o Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010796-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO CORREA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010796-20.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO REQUERIDO: FAUSTINO 

CORREA DE MOURA Vistos. Trata-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Diamantino, para cumprimento de mandado expedido em ação 

de Execução Fiscal Movida pelo Município de Diamantino. De tal modo, nos 

termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que altera a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 

outras, outorgando competências às demais varas para o processamento 

de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este 

juízo carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma 

das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Comunique-se ao juízo 

deprecante. Intimem-se. Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010821-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JERONIMO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

François Vitor Bouissov (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010821-33.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GERALDO JERONIMO BRAGA REQUERIDO: FRANÇOIS 

VITOR BOUISSOV Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010824-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEI DE JESUS CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MARCELO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010824-85.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: IRLEI DE JESUS CLARO REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, MARCELO MARQUES Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da Comarca de Mirassol do Oeste, para cumprimento de 

mandado expedido em ação movida contra o Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso. De tal modo, tendo em vista que 
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Autarquia Estadual figura no polo passivo da presente ação, este juízo 

não mais possui competência para processar a presente missiva, nos 

termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que altera a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 

outras, outorgando competências às demais varas para o processamento 

de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. 

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Comunique-se 

ao juízo deprecante. Intimem-se. Várzea Grande, 11 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010838-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOCRATES ANTONIO DA SILVA MAZOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA ROSSANA NEVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010838-69.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROGERIO SOCRATES ANTONIO DA SILVA MAZOTTI 

REQUERIDO: KARLA ROSSANA NEVES BARROS Vistos. Trata-se de 

Carta Precatória para cumprimento de determinação proferida em 

processo de Oferta de Alimentos c/c Regularização de Visitas. De tal 

modo, considerando tratar-se de procedimento cuja competência é de uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que outorga competência às varas para o 

processamento de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua 

competência, este juízo carece de competência para processar a 

presente missiva. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o 

presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 11 de dezembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010895-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SARKIS CARMINATI OAB - DF29443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010895-87.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

REQUERIDO: ADMILSON PEREIRA Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que apesar do requerente juntar aos autos cópia da guia e 

comprovar o recolhimento de custas, consta a informação de que “Não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1010895-87.2018.8.11.0002!” Constata-se que, ao informar o número 

único do processo o requerente constou o número do processo de 

origem, em tramite na Comarca de Brasília/DF, não o da Carta Precatória, 

fato que gerou a inconsistência no recolhimento das custas. Destarte, a 

fim de regularizar as custas processuais, determino que expeça-se ofício 

ao Funajuris, solicitando a vinculação das custas recolhidas (id. 16987385 

- Pág. 6 e 7) aos presentes autos. Sem prejuízo, cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 11 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001810-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001810-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): OSVALDO RODRIGUES JUNIOR RÉU: E.F. DE OLIVEIRA SILVA 

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME, CARLOS EDUARDO FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos. Em análise dos autos, constata-se que a parte ré 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, bem como para 

designação de audiência de conciliação (id. 13106340). Pois bem. Em se 

tratando a requerida/embargante pessoa jurídica de direito privado, os 

requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita à pessoa física 

não são os mesmos para a jurídica. Enquanto para a primeira basta a 

declaração de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família, para a segunda é imprescindível a 

comprovação de sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Da análise 

dos documentos constantes nos autos, verifico que não demonstram os 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, CPC), 

devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui condições de arcar 

com as custas do processo. Fato que deverá estar comprovado nos 

autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

requerida/embargante que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária ou, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. De outro norte, constata-se 

que foi juntado aos autos apenas o AR encaminhado à requerida E. F. 

Oliveira (id. 12991713), inexistindo comprovação o segundo requerido, 

Carlos Eduardo Ferreira de Oliveira foi devidamente citado. De tal modo, 

certifique-se a Secretaria quanto à existência de citação do segundo 

requerido, juntado aos autos o respectivo comprovante. Inexistindo 

comprovação da citação de Carlos Eduardo, expeça-se novamente a 

Carta de Citação. Deixo para designar a audiência de conciliação, 

conforme pleiteado pela parte demandada, para após a efetiva 

comprovação da citação do segundo requerido e decurso de prazo para a 

apresentação de sua defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 11 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: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/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))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 
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nos autos, que terá seu início em 05/02/2019, às 14h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000147-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000147-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RÉU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES Vistos, etc. Na 

decisão de id. 15329629 determinei que a parte requerida comprovasse a 

inclusão do crédito em discussão no plano de recuperação extrajudicial. A 

isso, a parte autora manifestou no id. 15368315 aduzindo que a 

recuperação judicial e extrajudicial não suspende o trâmite das ações 

ilíquidas, bem assim que as ações de despejos e seus efeitos subsistem 

em face da recuperanda, requerendo, deste modo, a liberação dos 

valores depositados nos autos. A requerida, a seu turno, manifestou no id. 

15464951, informando que o crédito se encontra inserido no plano de 

recuperação, reforçando o pedido de suspensão do processo pelo prazo 

de 180 dias. Pois bem. A decisão proferida pelo juízo recuperacional 

determinou “a suspensão, pelo prazo de 180 dias, das ações e 

execuções contra a recuperada ou qualquer outro procedimento 

relacionado aos créditos abrangidos quirografários e aos abrangidos com 

garantia real, inclusive pedidos de despejo e falência em andamento”. O 

presente caso se amolda aos termos da respectiva decisão, pois se trata 

de ação de despejo em face da recuperanda relacionado à cobrança de 

crédito quirografário, a impor a suspensão do feito a fim de propiciar a 

manutenção da empresa recuperanda, como unidade produtiva. Consigno, 

apenas, que as ilações da parte autora não subsistem no presente, pois 

ainda que se trate de ação de conhecimento, há liquidez na pretensão do 

demandante na medida em que este já apontou o valor do crédito que 

entende devido, inclusive manifestou pela intimação da 

requerida/recuperanda para sua complementação. Assim, o 

prosseguimento do feito implica direta expropriação de bens da parte 

requerida, haja vista a necessidade de complementação da purgação da 

mora, sem descuidar da possibilidade de retomada do imóvel em caso de 

inércia, circunstâncias estas que podem inviabilizar a própria pretensão 

recuperacional. Deste modo, deixo de acolher o pedido de id. 15368315 

por entender que o prosseguimento da presente ação poderá acarretar 

maiores prejuízos à requerida, além de já haver decisão judicial proferida 

pelo juízo recuperacional determinando a suspensão de ações de igual 

natureza. Portanto, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 dias ou 

até ulterior deliberação do juízo recuperacional, ficando, também, 

impossibilitado o levantamento de qualquer valor em face da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GARCIA RODRIGUES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FELIPE GARCIA DE MENDONCA (REPRESENTADO)

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 05/02/2019, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. A parte periciada deverá 

levar exames complementares atuais e/ou da época da ocorrência do fato.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (RÉU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (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 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003854-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (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 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002141-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Orlandino Basso (RÉU)

Outros Interessados:

MANOEL CARENIRO LIMA (CONFINANTES)

GUILHERME NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

ILSEN MOURA NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

LUCINETE TOBIAS DE BARROS (CONFINANTES)

 

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 de 

ID 13785057, mormente quanto a citação frustrada do confinante 

Guilherme Nogueira Borges, bem como manifestar-se a respeito do AR 

negativo de ID 14278001, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005732-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ODAIR JOSE BUENO MAGALHAES (EXEQUENTE)

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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 de 

ID 13785057, mormente quanto a citação frustrada do confinantes 

Guilherme Nogueira Borges, bem como manifestar-se a respeito do AR 

negativo de ID 14278001, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SALVADOR (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000528-38.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELAINE SALVADOR REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, 

devendo constar no polo ativo da demanda Elaine Salvador e no polo 

passivo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Intime-se a parte 

devedora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 16289464 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Expeça-se alvará em 

favor da parte exequente para levantamento do valor depositado nos 

autos no id. 12219688 e 15971131. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010868-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CANUTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010868-07.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ILSON JOSE ALVES DE LIMA RÉU: DANIEL CANUTO DE SOUZA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, observo que a autora descurou de aportar 

aos autos documentos que comprovem o esbulho por parte do requerido, 

tendo apenas mencionado acerca do boletim de ocorrência em que o 

requerido, supostamente confessa o ato praticado (Id. 16966894). Assim, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos 

autos respectivos documentos, a fim de comprovar o esbulho praticado 

pelo requerido no imóvel sub judice, sob pena de indeferimento, (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000806-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA IDIARA SABINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007731-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDARIO BATISTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO ALBION LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO LUIS BOCARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALCEU WICHOCRI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação pela parte autora a respeito do das intimações 

retro, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007612-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO(A))

 

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, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação a respeito da intimação retro, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000131-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (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))

 

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: 1005943-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que por ocasião da intimação de ID 13661972 a patrona da parte requerida 

não estava devidamente cadastrada nos autos, de forma que recebesse 

regularmente as intimações a ela direcionadas, impulsiono o presente feito 

a fim de intimar a parte em questão para, no prazo de 10(dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008896-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MACIEL FERREIRA (EXECUTADO)

LUIZ RODRIGO FERREIRA E SILVA (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: 1009315-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA BEZERRA DE CARVALHO (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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007174-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIR MARIA LACCAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C GR AMBIENTAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de ID 17008386 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006677-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 28/01/2019, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 563 de 629



(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289113 Nr: 8639-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA CHAVES E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393892 Nr: 7695-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A, 

NOVO TEMPO ASSESSORIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6811, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235356 Nr: 15285-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRAGLIA DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL, JUREMA DE 

LIMA TAVARES EPP (NOME DE FANTASIA "DIVISA IND. E COM. DE 

CEREAIS")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416750 Nr: 20321-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA DARIVA LTDA-ME, MARIA AGUIDA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO, NILSON PEDRO 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 9899

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Auto de 

Adjudicação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416750 Nr: 20321-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA DARIVA LTDA-ME, MARIA AGUIDA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO, NILSON PEDRO 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 9899

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216738 Nr: 12122-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA TEODORO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE CAMPOS, MARIA DA GLORIA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leo Catala Jorge - OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417613 Nr: 20816-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413990 Nr: 18910-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GALVÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, ANA 

MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 
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BOABAID, PREMIER INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LEOCIR 

JOSÉ BELLE BARVIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 03915519000198. atualmente em local incerto 

e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião extraordinário urbano 

habitacional proposta por Valdomiro Galvão Silva, inscrito no CPF de nº 

327.864.331-34, em face de Verdade Empreendimentos Imobiliários LTDA, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.915.519/0001-98, e dos 

herdeiros de Lourenço Boabaid. O autor pleiteia a sentença declaratória 

de usucapião do lotede terreno urbano situado no Loteamento Jardim 

Eldorado, com área de 360M² (TREZENTOS E SESSENTA METROS 

QUADRADOS), registrado no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, sob a 

matrícula nº 6.677, do Livro 02, Fl. 01, em 04/05/1978. O requerente possui 

posse mansa, ininterrupta e pacífica há mais de 10 (dez) anos. Dá-se à 

causa o valor de R$ 17.222,82 (dezessete mil, duzentos e vinte e dois 

reais e oitenta e dois centavos).

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote de terreno urbano situado no 

Loteamento Jardim Eldorado, com área de 360M² (TREZENTOS E 

SESSENTA METROS QUADRADOS), registrado no Cartório do 5º Ofício de 

Cuiabá, sob a matrícula nº 6.677, do Livro 02, Fl. 01, em 04/05/1978. 

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

Despacho/Decisão: Autos n.º 18910-67.2015.811.0002 – código 

413990Vistos.Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação 

ficta.Oficiado ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, a fim de obter maiores 

informações acerca do Sr. Leocir José Belle Barvieri, cujo nome 

encontra-se averbado à margem da matrícula do imóvel que se pretende 

usucapir, aportou aos autos certidão de ônus e de inteiro teor, as quais 

não demonstram o registro de endereço do mesmo ou, ainda, dados 

pessoais suficientes a subsidiar a pesquisa de seu possível endereço 

perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, constando como 

proprietários “Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda.” e Lourenço 

Boabaid, tal qual indicado no polo passivo da demanda. Assim, por não 

haver informações suficientes na matrícula do imóvel acerca da atual 

propriedade do bem, proceda-se com a inclusão do Sr. Leocir José Belle 

Barvieri no polo passivo da lide. Destarte, verificando-se, em princípio, que 

o requerido Leocir se encontra em lugar incerto e não sabido, determino 

seja o mesmo citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido 

(CPC/2015 – art. 335, III).Decorrido os prazos acima assinalados sem 

qualquer manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador 

Especial a Defensoria Pública de Várzea Grande, que deverá ser 

regularmente intimada para patrocinar a defesa do requerido. Citem-se, 

pessoalmente, os representantes processuais da requerida Verdade 

Empreendimentos Imobiliários e os herdeiros do Sr. Lourenço Boabaid, 

bem como os confinantes nominados à fl. 09. Citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias.Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse nos imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presunção de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição 

inicial (fls. 04/13), bem como com cópia das certidões do imóvel (fls. 

63/64) e da planta e memorial descritivo do bem (fls. 26/28).Oficie-se, 

ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia das certidões do imóvel 

(fls. 63/64), determinando as anotações devidas quanto à ação de 

usucapião proposta.Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de 

eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias.Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2016.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de dezembro de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409065 Nr: 16150-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420383 Nr: 22196-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,22, totalizando em R$ 

553,62, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410367 Nr: 16819-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS MARTINS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 AUTOS CÓD. N.º 410381

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Maricelma Santos de 

Andrade Arruda e Marcio Couto de Arruda (fls. 123/124), alegando, em 

síntese, que houve erro material na sentença prolatada nos autos, na 

medida em que foi solicitada a emenda da inicial para adequar o nome da 

embargante de modo a acrescentar o sobrenome ARRUDA, contudo essa 

emenda não foi observada por ocasião da sentença, que consignou o 

nome da embargante como sendo apenas Maricelma Santos de Andrade.

Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos legais para a 

sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, o erro 

material apontada, pois, de fato, às fls. 73 os embargantes solicitaram a 

emenda da inicial a fim de adequar o nome da embargante, em especial à 

vista da certidão de casamente juntada às fls. 23.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante o erro material acima apontado, 

acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes, passando 

a parte dispositiva passa assim a constar:

“Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do lote urbano n. 07, da quadra 15, 

situado na Rua Diamantino, Bairro Terra Nova, nesta cidade, matriculado 

sob o n. 7.669 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóvel de 

Cuiabá, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta 

e memorial descritivo (fls. 71/72), em favor da parte requerente Maricelma 

Santos de Andrade Arruda e Márcio Couto de Arruda, razão porque 

resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil.”

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410381 Nr: 16833-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA SANTOS DE ANDRADE, MARCIO COUTO 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 AUTOS CÓD. N.º 410381

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Maricelma Santos de 

Andrade Arruda e Marcio Couto de Arruda (fls. 123/124), alegando, em 

síntese, que houve erro material na sentença prolatada nos autos, na 

medida em que foi solicitada a emenda da inicial para adequar o nome da 

embargante de modo a acrescentar o sobrenome ARRUDA, contudo essa 

emenda não foi observada por ocasião da sentença, que consignou o 

nome da embargante como sendo apenas Maricelma Santos de Andrade.

Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos legais para a 

sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, o erro 

material apontada, pois, de fato, às fls. 73 os embargantes solicitaram a 

emenda da inicial a fim de adequar o nome da embargante, em especial à 

vista da certidão de casamente juntada às fls. 23.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante o erro material acima apontado, 

acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes, passando 

a parte dispositiva passa assim a constar:

“Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do lote urbano n. 07, da quadra 15, 

situado na Rua Diamantino, Bairro Terra Nova, nesta cidade, matriculado 

sob o n. 7.669 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóvel de 

Cuiabá, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta 

e memorial descritivo (fls. 71/72), em favor da parte requerente Maricelma 

Santos de Andrade Arruda e Márcio Couto de Arruda, razão porque 

resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil.”

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 4868-67.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CANUTO BRANDINI, AMÉLIA ROSA M . 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória a ser 

cumprida na Comarca de Araputanga/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 4868-67.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CANUTO BRANDINI, AMÉLIA ROSA M . 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 304190 Nr: 25176-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO SANTOS CAMPOS, LUIZENIL 

VIRGULINA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Portanto, tenho como plausível a penhora de 20% da verba salarial da 

segunda executada (R$ R$ 3.803,73 – 20% = R$ 760,74), por não 

comprometer sua dignidade material básica e não colocar em risco sua 

subsistência, se mostrando ao mesmo tempo razoável para garantir o 

direito à satisfação executiva do exequente.Dessa forma, defiro 

parcialmente o pedido retro, razão pela qual mantenho a penhora de 20% 

da verba salarial da segunda executada, bem como a penhora integral do 

valor proveniente do resgaste de RDC no importe de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), devendo o valor remanescente ser liberado em favor da 

executada através da expedição de alvará. Intime-se. Cumpra-se. Às 
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providências necessárias.Várzea Grande-MT, 11 de dezembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO (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))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010229-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

EZEQUIAS VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010229-86.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EZEQUIAS VIANA DE SOUZA, MARIA PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO, MARIA ESTELA CURVO 

DE AQUINO Vistos. Compulsando os autos verifico que, a petição inicial 

não indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do 

CPC, haja vista que não foi informado o endereço eletrônico das partes, 

mas apenas do advogado do autor. Ademais, os autores pugnam pelo 

benefícios da justiça gratuita, todavia são qualificados como aposentados 

e a exordial não veio instruída com a declaração de hipossuficiência 

assinada pelos demandantes, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Desse 

modo, deverá a parte autora demonstrar sua insuficiência de recursos 

para pagar as custas e despesas processuais, por meio de documentos 

idôneos. Demais disso, quando a ação versar sobre direitos reais 

imobiliários, quando a parte declara-se casada ou viver em união estável, 

é requisito fundamental a apresentação de consentimento do cônjuge e/ou 

convivente, conforme dispõe art. 73, §3°, do CPC, sob pena de nulidade 

processual (art. 74, parágrafo único, CPC). No caso, os autores são 

qualificados como casados, mas não juntou aos autos a certidão de 

casamento. Outrossim, verifica-se que a parte autora não juntou a cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis, o que é essencial ao deslinde da 

ação, sendo certo que nela constam os dados dos atuais proprietários do 

imóvel. Quanto o pedido de citação por edital, é pacifica a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa é admitida apenas 

nas hipóteses em que tenham sido esgotadas as tentativas de localização 

do requerido para que tenha ciência dos atos processuais. Verifico não 

ser esse o caso dos autos, uma vez que sequer restou demonstrado que 

foi tentada a localização dos requeridos, ademais, os seus dados 

pessoais e o endereço deste constam na escritura pública que deverá ser 

acostada aos autos. Também, não foi juntado aos autos a planta e 

memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, o que é 

essencial nos termos do art. 216-A, II, da Lei de Registros Públicos. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. I - Informar 

o endereço eletrônico dos autores; II - Juntar declaração de 

hipossuficiente e documentos idôneos para comprovar a hipossuficiência, 

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). III - 

Juntar certidão de casamento; IV - Juntar cópia atualizada da matrícula. V 

- Juntar a planta dos imóveis, memorial descritivo e a RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que assina. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito em substituição legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003973-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003973-30.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que no Id. Doc. 13363361 foi 

concedida liminar que determinou a imediata religação da energia elétrica 

na UC e a retirada do nome requerente do SPC. E SERASA até o 

julgamento do mérito, sob pena de multa diária, a parte requerente informa 

a ocorrência de nova interrupção do fornecimento de energia elétrica (Id. 

Doc. 16167634 – Pág. 1/23). Sendo assim, ante o descumprimento 

injustificado de decisão judicial e no intuito de assegurar o resultado útil e 

prático da demanda, hei por bem majorar mais uma vez a multa arbitrada 

na decisão que concedeu a liminar em favor da autora para o importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à 20 dias-multa. Intime-se a requerida para 

que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora da autora, sob pena da multa 

diária, ora majorada. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450033 Nr: 11921-11.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RODRIGUES TELES, NIVANIA RODRIGUES 

FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO COELHO, LEANDRA CRISTINA 

CHAGAS COELHO, JONY COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Correspondência Devolvida (fl. 63).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38274 Nr: 6506-72.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO TIEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 
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OAB:MT 5.201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 988,45, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114163 Nr: 9607-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748/MT, LEONARDO MANOEL DE SOUZA GARCIA - 

OAB:10.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ, para devolução dos autos nº 9607-10.2007.811.0002, 

Protocolo 114163, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416204 Nr: 20031-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BOULANGER STIVAL DE OLIVEIRA, IVANA 

ICASSATI NANTES STIVAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLYAN DOS REIS DE OLIVEIRA, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT 11.660/O, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, RENATA 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que o nome do patrono do Requerido: BRADESCO SEGUROS S/A 

estava cadastrado no Sistema Apolo com erro de digitação, o que foi 

regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 03/12/2018, para nova publicação: "Vistos. 

Analisando a situação dos autos, verifico que as preliminares levantadas 

pelo requerido na contestação de fls. 62/72, cingem-se diretamente ao 

mérito da demanda. Ademais verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra. Desse modo, nos 

termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como controvertidos: I - a 

responsabilização ou não dos requeridos em realizar o ressarcimento a 

parte autora decorrente do acidente de trânsito. Defiro, a produção de 

prova requerida pela parte autora em produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal do requerido Willyan dos Reis de Oliveira. Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro 

de 2019 às 14h:30min. Consigno que, o rol testemunhas do autor 

encontram-se arroladas às fls. 245. (...) Ressalte-se que, caso queira 

provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se a requerida para, 

querendo, apresentar rol de testemunha no prazo de 15 (quinze) dias 

antecedentes à audiência designada e com observância da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento. A intimação das 

testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte que as 

arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. (...)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314952 Nr: 11250-90.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA MACHADO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFFICINA 58, VARZEA GRANDE TÊNIS CLUBE 

LTDA, RODOLFO RHAULFF BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para eu se manifeste acerca do mandado de 

citação do requerido Rodolfo Rhaulff Baracat, com resultado negativo, 

requerendo o que entender de direito. Prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397399 Nr: 9976-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEVAG - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que 

apresente sua Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451432 Nr: 12509-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDC, CLEVERSON KUBA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que 

apresente sua Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371838 Nr: 20811-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:BA 8.406

 INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que 

apresente sua Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499875 Nr: 13685-95.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, MASSA FALIDA LAVROFÉRTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE NERI DANTE - OAB:SP 
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156.783, JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:SP 273.580, KAREN 

REGES SIERRA - OAB:SP 185.010, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, WALDEMAR DECCACHE - OAB:SP 140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - OAB:3.616/MT, 

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:MT 23.900, RENATO 

WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Diante do exposto, para que se obtenha melhores elementos na condução 

do feito, determino às partes que forneçam informações detalhadas da 

composição sobre a qual buscam a homologação, bem como que a 

Agricom forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações atinentes 

à compra dos créditos de Biofértil e Lavrofértil narradas na inicial.Com a 

prestação das informações, determino que se manifeste o administrador 

judicial. Em seguida, ao MP. Após, tornem conclusos.Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497916 Nr: 12643-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ MAUL-ME PADARIA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:MT 8.649, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por CARLOS ANDRÉ 

MAUL-ME PADARIA , em desfavor da MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, já qualificado nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls.41 determinou-se a intimação da parte autora 

para emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c art. 321, parágrafo 

único, do CPC).

Às fls.44, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação do autor.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do NCPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009857-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMA IMOBILIARIA GLORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009857-40.2018.8.11.0002 

Vistos. I – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os 

confinantes do referido imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os interesssados em lugar incerto e os eventuais interessados 

(Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Defiro o benefício da JUSTIÇA 

GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 

10 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005333-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO MEDEIROS PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005333-34.2017.8.11.0002 

Vistos. De acordo Portaria nº 296/2016-PRES que em seu artigo 3º dispõe 

que os incidentes processuais relacionados aos processos físicos 

deverão tramitar fisicamente, remeta-se o presente feito ao setor 

competente para que se promova a distribuição física. Em seguida, façam 

os autos imediatamente conclusos para análise e deliberações 

pertinentes. Após, arquive-se o presente processo eletrônico. Intimem-se 

e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002172-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO(A))

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002172-79.2018.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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BANCO ITAUCARD S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

Aliança Metalurgica (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ETERNIT S A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002824-96.2018.8.11.0002 

Vistos. DO EDITAL PREVISTO NO ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 

7º, §2º DA LRF Compulsando os autos, constato apresentação do plano 

recuperacional (id. 14057901), assim como da lista de credores elaborada 

pela administradora judicial (id. 15850143). Em impulsionamento regular do 

feito, recebo o plano recuperacional, bem como a lista de credores da 

administração judicial, para que seja expedido edital único, nos termos do 

art. 55, parágrafo único e art. 7º, §2º da LRF, inaugurando a fase de 

verificação de crédito judicial via impugnações à lista de credores 

elaborada pela administradora judicial, bem como possibilitar aos credores 

oposição de objeções ao plano recuperacional. Deverá constar no edital, 

advertência dos prazos, e ainda que o plano recuperacional encontra-se 

disponível nos autos eletrônicos, como também para consulta perante a 

administradora judicial. Uma vez expedido, a recuperanda terá o prazo de 

72 (setenta duas) horas para realizar a publicação na imprensa oficial, 

após comprovar nos autos no mesmo prazo. DO PEDIDO DA 

RECUPERANDA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE Por meio da petição de id. 16780351 a recuperanda 

formulou pretensão para que seja suspenso o procedimento de 

consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula n. 

11.379, de sua propriedade que, contudo, foi dada em garantia ao Banco 

Bradesco S/A. Afirma que em 27.11.2018 foi intimada pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, o valor 

de R$ 400.722,98 adstrito ao “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 

Capital de Giro nº 238/2647/0809” garantido por alienação fiduciária sobre 

o imóvel em questão, registrado no registro de imóveis competente. 

Assevera que sobre o referido imóvel dado em garantia fiduciária 

encontra-se o seu ponto comercial (sede), se tratando, portanto, de local 

essencial para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, razão 

pela qual a consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição 

financeira comprometerá o soerguimento da empresa, bem assim impedirá 

o cumprimento do plano judicial. Pois bem. Analisando detidamente a cópia 

da matrícula do imóvel este foi cedido em garantia de alienação fiduciária 

em favor do Banco Bradesco S/A, não havendo dúvidas de que os 

créditos dessa natureza não se sujeitam aos efeitos da recuperação, a 

teor do § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, que assim dispõe. “§ 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Diante de tais 

disposições legais, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos 

efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do 

devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear pela retomada do bem 

objeto da garantia. Contudo, o legislador também cuidou de assegurar que 

a lei atinja sua finalidade precípua, de preservação das empresas, ao 

consignar na parte final do citado dispositivo a impossibilidade de venda 

ou retirada da empresa em recuperação judicial os bens de capital 

essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 

dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, garantindo 

assim condições mínimas para que se mantenha ativa no mercado. Como 

mencionado anteriormente, o intuito da norma, ao fazer a ressalva contida 

na parte final do aludido § 3º, do art. 49, é impedir que, durante o prazo de 

blindagem, em que devem ocorrer as negociações com seus credores, a 

empresa em recuperação judicial não perca sua capacidade produtiva 

pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades, em 

razão de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Nesse 

sentido, o imóvel registrado sob a matrícula n. º 11.379 (Id. 12727457), 

consoante alegado e comprovado nos autos por intermédio de fotos, foi 

reconhecido à essencialidade do bem, uma vez que é o local onde 

funciona o estabelecimento comercial da recuperanda, de modo que se 

mostra essencial a suas atividades diárias, conforme determinado na 

decisão sobre o id. 15529142. Ultrapassada a questão da essencialidade 

dos bens, deve-se analisar a questão sob o âmbito da natureza do 

crédito, devendo-se ponderar se o princípio de preservação da empresa 

pode prevalecer sobre o direito de propriedade do credor fiduciário, para 

impedir a consolidação da propriedade do imóvel em virtude da 

inadimplência do devedor, durante o chamado prazo de blindagem. 

Conforme dispõe o § 7º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, que institui a 

alienação fiduciária de coisa imóvel, a consolidação da propriedade do 

imóvel em nome do credor fiduciário, ocorre extrajudicialmente pela 

simples ausência de purgação da mora no prazo legal, in verbis: “§ 7o 

Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do 

competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.” Como se pode 

observar, ao contrário da alienação sobre bens móveis, em que a 

propriedade só é consolidada após a retomada do bem, no caso da 

alienação de imóveis a perda da propriedade ocorre antes mesmo de 

qualquer ato de destituição do devedor da posse sobre o bem, o que 

revela uma medida muito mais gravosa e irreversível, contrariando os 

princípios para os quais foi criado o instituto da recuperação judicial. 

Ressalta-se ainda, que a parte final do § 3º, do art. 49, ao consignar que 

durante o prazo de blindagem não é permitida a venda ou a retirada dos 

bens de capital essenciais, deixa bastante claro que não visa proteger 

apenas a posse, mas também a propriedade dos bens da empresa em 

recuperação judicial, de modo a garantir sua capacidade produtiva e seu 

poder de negociação. Ante o exposto, acolho o pedido de id. 16780351 

para que o Banco Bradesco S/A se abstenha de efetivar a consolidação 

da propriedade sobre o imóvel de matrícula n. 11.379, registrado no 1º 

Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, durante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 570 de 629



o período de blindagem (Id. 12727457). Oficie-se ao cartório competente 

para que se abstenha de proceder à consolidação da propriedade sob a 

matrícula do imóvel acima referido em favor do Banco Bradesco S/A, até 

ulterior deliberação deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226161 Nr: 6324-08.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299756 Nr: 20365-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABET DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329260 Nr: 25572-18.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 628-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CUSTODIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291504 Nr: 11247-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO DE PAULA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534012 Nr: 6597-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEB CONTÁBIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele Auxiliadora de Almeida 

Barros Ferreira - OAB:15358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para que digam acerca 

das provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

determinação de fls. 24.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442161 Nr: 7846-26.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da informação de fls. 86.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236521 Nr: 16404-31.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISMUNDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:OAB-9134-MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 364/365.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293889 Nr: 13924-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CONCEIÇÃO VITALINO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, retro anexada, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311027 Nr: 7094-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO E LEITE LTDA, GUSTAVO BATISTA 

PINHEIRO, GUSTAVO BATISTA PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, 

MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT

 Nos termos da decisão de fls. 322, impulsiono estes autos com 

INTIMAÇÃO a parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da estimativa do perito.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328660 Nr: 24979-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATHARINA FETTI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11001-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada, conforme determinação de fls. 146/147.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349925 Nr: 15782-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA RODRIGUES PORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 240/243.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305525 Nr: 1205-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYDOLI SOUZA RUIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO NÜHL - OAB:OAB/MT 

5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO ao advogado Dr. Irineu Pedro Muhl 

para informar os dados bancários, sendo: banco, agência, conta, 

titularidade, CPF, para fins de expedição de Alvará, referente aos 

honorários de sucumbência.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548845 Nr: 14498-88.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL EM RENOVAÇÃO 

ESPIRITUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELEUTERIO GOMES - 

OAB:21893-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte embargante, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação aos 

Embargos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação de fls. 101.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247927 Nr: 7601-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte exequente, por intermédio 

de seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304465 Nr: 44-79.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BORGES DE SOUZA 

SÁ - OAB:20.901, Seonir Antônio Jorge - OAB:23002/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte executada para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 50/51.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411959 Nr: 17756-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA VERIDIANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO VLT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35.438, LEONARDO LUIS NUNES BERNASOLI - OAB:MT-10579, 

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada, conforme determinação de fls. 220.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317845 Nr: 14198-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO COELHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO ALVES 

DE ALMEIDA, LOREVINO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 (dez) dias impugnar a Contestação de 

fls. 147/148.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004539-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMI MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 14:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004149-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA MARIA DA SILVA SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 
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ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 14:45 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 15:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004605-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIL CASTRO CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 15:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001918-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUDITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 15:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004261-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VASCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 14:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007544-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 15:45 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINA CARNEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 16:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 16:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004670-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIRCE LUCAS DA COSTA (TESTEMUNHA)

BENEDITO MANOEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

SEBASTIANA LIBANIA DA SILVA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/02/2019 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005018-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/02/2019 às 15:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009686-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERIANA NERIS GUARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. III) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o 

pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização 

da audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem 

como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, 

emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010098-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” proposta por 

JUAREZ MARTINS CAMPOS, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, na qual se 

objetiva, em síntese, a implantação do benefício assistencial ao idoso. 

Relata-se que o autor, com 66 anos, não dispõe de meios para prover o 

próprio sustento, uma vez que possui considerável gasto com remédios, 

além das despesas com alimentação, água, luz e vestuário, enfatizando 

que só não passou fome em virtude da ajuda que recebe de amigos. Por 

tais motivos, pretende-se a concessão da tutela de urgência, a fim de que 

seja implantado o benefício. O pedido veio acompanhado de alguns 

documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo 

Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado 

útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a inicial não veio 

acompanhada de qualquer documento hábil a demonstrar o risco de 

prejuízo caso o benefício seja concedido apenas ao final da demanda. 

Diante do exposto, não evidenciado o preenchimento dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no art. 294 do 

CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados 

(art. 98 do CPC). II) Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009630-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (REQUERIDO)
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Vistos. I) Cuida-se de “Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria 

por Invalidez com Pedido de Liminar” proposta por JOÃO SOARES DA 

CRUZ, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

autarquia federal, qualificada nos autos, na qual se objetiva, em síntese, o 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez, mantendo-o até o 

julgamento final da demanda. Relata-se que o autor vinha recebendo o 

benefício de auxílio-doença por incapacidade desde 2003, convertido em 

aposentadoria por invalidez em 5.12.2003, sendo que em 19.4.2018 esta 

foi indevidamente cessada pelo réu, mesmo estando o segurado incapaz, 

conforme documentação médica anexa. Pede-se, assim, a concessão da 

antecipação de tutela, a fim de que o benefício seja implantado e mantido 

até o final da demanda. O pedido veio acompanhado de alguns 

documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo 

Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado 

útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada 

de alguns documentos médicos atestando a enfermidade que o autor 

possui. Todavia, o INSS, em perícia médica, não constatou a alegada 

incapacidade, cancelando o benefício, o que significa dizer que a 

existência de conflitos entre as conclusões das perícias médicas 

realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do segurado afasta a prova 

da probabilidade do direito, sustentada pelo autor, tendo em vista que a 

matéria só poderá ser desvendada através de produção de prova judicial 

q u e  a t e s t e  a  i n c a p a c i d a d e  l a b o r a t i v a  ( T R F 1  -  A G 

0007919-89.2011.4.01.0000/GO – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, p. e-DJF1, p.093 de 22.8.2011, j. 25.7.2011). 

Diante do exposto, não evidenciado o preenchimento dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da sentença, com fulcro no art. 

294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes 

pleiteados (art. 98 do CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 07/2018, no tocante à prova pericial em ações previdenciárias, 

determino, desde logo, a realização de prova pericial técnica, nomeando, 

com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico, 

cabendo pontuar que os quesitos do INSS já estão previamente 

estabelecidos no referido ofício, enquanto que da parte autora deverão 

ser formulados, podendo, porém, o réu apresentar outros, caso entenda 

necessário (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 4 de fevereiro de 2019, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006688-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos. Ouça-se a parte exequente acerca da impugnação à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003108-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003108-75.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MANOEL MARTINS DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSS ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca da perícia designada para o dia 

19.2.2019 as 15 horas, na Secretaria desta Vara Especializada, onde será 

dado inícios aos trabalhos periciais. 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, 11 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009703-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se os documentos contidos nos autos, nota-se que, de 

fato, a autora interpôs recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. 

Logo, cabe salientar que a situação está a exigir documento 

comprobatório do exaurimento da via administrativa, no que se refere a 

decisão do recurso interposto. Desse modo, determino a intimação da 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento 

comprobatório do exaurimento da via administrativa, sob pena de 

indeferimento e de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, IV, c/c art. 321 ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004711-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TENORIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o o benefício foi cessado em 30.6.2018, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada a 

prejudicial. Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

lide exige maior dilação probatória e não havendo questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase, defiro a produção de provas, sobretudo a 

pericial, deixando para apreciar a necessidade da audiência de instrução 

e julgamento após a apresentação do laudo pericial. Com fulcro no art. 465 

do CPC, nomeio, como Perito Judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 

5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e 

formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 8 de fevereiro de 2019, a partir das 13 horas, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006307-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA MACIEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MINELVINA MACIEL DE ALMEIDA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido 

contestou o pleito, sustentando, em prejudicial de mérito, a prescrição 

quinquenal, que foi afastada no despacho saneador. No mérito, alegou 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 

e honorários de acordo com a Súmula 111 do STJ e com o art. 85, § 3º, do 

CPC. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 68 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 138 

meses, ou 1 anos e 6 meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 

143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu 

art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é 

meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas 

pelos trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão o seu esposo como agricultor. Em juízo, a autora relatou que a 

vida inteira trabalhou na roça em terras de seu pai e posteriormente como 

marido no Estado do Ceará, no Município de Morada Nova, tendo deixado a 

roça há aproximadamente 10 anos, quando veio para Mato Grosso. A 

única testemunha ouvida em juízo afirmou conhecer a autora há 

aproximadamente 30 (trinta) anos, da localidade de “Tabuleiro”, no Estado 

de Ceará, onde ela vivia a roça com o marido, em terras próprias, cuja 

produção rural se destinava à subsistência da família, tendo afirmado, 

ainda, que a demandante deixou a raça há cerca de 10 (dez) anos. 

Contudo, contrariando os relatos da autora e de sua testemunha, o extrato 

do CNIS, trazido aos autos pelo réu comprova que o Sr. José Batista de 

Almeida, esposo da demandante, efetuou várias contribuições na 

condição de trabalhador “autônomo” e que atualmente está aposentado 

por idade, segundo se vê a pgs. 65-74, o que faz concluir que a atividade 

desenvolvida pela autora e sua família não era exclusivamente rural, o que 

afasta o seu direito ao benefício postulado. Em caso semelhante, assim se 
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posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

RURAL. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RE 

631.240. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...). A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. 4. Inexistente a prova 

plena, torna-se imprescindível a oitiva de testemunhas para a 

comprovação do direito alegado. 5. Sentença anulada, com a 

determinação de retorno dos autos à origem, para a regular instrução do 

feito. 6. Apelação do INSS e remessa oficial providas.” (TRF - AC 

0026791-64.2015.4.01.9199 / RO – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco Neves da Cunha, e-DJF1 de 8.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO. 

TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA LEI 

8.213/1991. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É requisito para a 

concessão da aposentadoria rural disciplinada no art. 143 da Lei 8.213/91 

a prova de atividade rural, ainda que descontínua, nos termos do referido 

artigo. O §4º do art. 55 da mesma lei traz limitação sobre os meios de 

produção de prova, exigindo, regra geral, início de prova material, 

significação abrangida pelo conceito de documento. 2. Todavia, segundo a 

legislação de regência (Lei 8.213/1991, art. 55, § 3º) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural demanda a apresentação de início razoável de prova 

documental, que deve ser corroborada por prova testemunhal consistente 

sobre a veracidade das alegações no período de carência. 3. No caso 

concreto, a parte autora não comprovou a sua condição de trabalhadora 

rural nos termos da legislação de regência, portanto, não tendo a parte 

autora cumprido os requisitos da Lei 8.213/1991, não faz jus ao benefício 

previdenciário pleiteado na inicial. 4. Apelação da parte autora não 

provida.” (TRF1 - AC 0056198-47.2017.4.01.9199 / MG – Primeira Turma, 

Rel. Des. Federal Gilda Sgimaringa Seixas, e-DJF1 de 7.3.2018) Assim, 

não tendo a autora se desincumbido de seu mister de comprovar os fatos 

constitutivos do direito em que se funda a ação, não há se falar em 

concessão do benefício. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial de concessão de aposentadoria por idade rural, por 

não restar comprovado exercício de atividade rurícola suficiente à 

carência do benefício, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 

85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007047-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JORGE GONÇALVES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Benefício Previdenciário – Aposentadoria Por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido contestou o 

pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício e, em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, o termo inicial do benefício a partir da citação e não 

concessão da tutela antecipatória. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De 

acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. De acordo com as provas documentais produzidas nos autos, a 

parte requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 74 

anos de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade 

e dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no 

ano em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já 

exercia atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício, que no caso em apreço e ser de 126 meses, ou 10 anos e meio, 

à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo 

registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia família. 

Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por 

outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos trabalhadores 

rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm admitido 

inúmeros documentos como forma de se constatar o início da atividade 

rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que dispõem de fé 

pública, consoante se infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: 

“AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – 

rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. REGIME DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de 

prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal se 

encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido 

de que a prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova 

material. Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do 

STJ, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo 

período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde 

que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no 

REsp 1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – 

DJe 4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de 

prova da atividade rurícola da parte requerente nos documentos anexados 

com a peça primeira, em especial o certificado de reservista, onde consta 

a sua profissão como lavrador, a carteira de filiação ao Sindicato dos 

Trabalhadores de Ouro Fino – Minas Gerais, assim como a de Alto 

Paraguai – Mato Grosso. Tais documentos foram corroborados pelo 

depoimento da testemunha ouvida em juízo, a qual afirmou ter conhecido o 

autor há mais de 20 anos da época da “derrubada”, no Estado de 

Rondônia e também de Alto Paraguai, onde o demandante vivia do cultivo 

da lavoura de subsistência, tendo continuado a atividade em Várzea 

Grande em uma chácara, onde produz para o consumo. Vê-se, portanto, 

que o autor preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, diante da 

suficiente comprovação de sua condição de trabalhador rural pelo período 

exigido em lei (126 meses) à época em que implementou o requisito etário 

(60 anos), ou seja, em 2002, sendo certo que as atividades que 

desenvolveu no Município de Várzea Grande, conforme relato dele próprio 

em audiência e extrato do CNIS de pg. 47, se deram em período posterior à 

carência do benefício, pois ocorreram entre os anos de 2005 a 2012. Além 

disso, restou também comprovado que desde então o Sr. Jorge Gonçalves 

continua no cultivo de suas terras em uma chácara, onde planta mandioca, 

batata, etc. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, 

nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, 
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devendo se cessado o benefício assistencial a partir de então, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Deixo de recorrer de ofício 

(arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Jorge Gonçalves, portadora do CPF n. 177.356.701-25; 

2. Filiação: João Pinheiro Gonçalves e Agusta Udilina Gonçalves; 3. 

Benefício Concedido: aposentadoria por idade rural; 4. Data inicial do 

Benefício: 17.4.2017 (requerimento administrativo); 5. Valor do Benefício: 1 

(um) salário mínimo 6. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do 

trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos 

moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004449-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIRCE EZIDIA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Ante a verificação na atual fase processual de que a parte autora 

não instruiu a peça primeira com qualquer documento atestando a sua 

vinculação ao ente público municipal, consistindo os documentos juntados 

ao feito em apenas extratos analíticos, converto o julgamento em 

diligência, determinando sua intimação para que traga aos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Regularizado o impasse, ouça-se a parte contrária em 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003924-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO ALONSO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Ante a verificação na atual fase processual de que a parte autora 

não instruiu a peça primeira com qualquer documento atestando a sua 

vinculação ao ente público municipal, consistindo os documentos juntados 

ao feito em apenas extratos analíticos, converto o julgamento em 

diligência, determinando sua intimação para que traga aos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Regularizado o impasse, ouça-se a parte contrária em 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007819-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o 

pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização 

da audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem 

como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, 

emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008059-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para 19 de fevereiro de 

2019, às 17h15min, a audiência de conciliação, conforme pleiteado na 

inicial, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008399-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MURZIN RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos PATRÍCIA MURZIN RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer de Enquadramento 

Funcional e Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, desde 23.4.2012, exercendo o cargo de 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil Merendeira, 

conforme termo de posse em anexo. Relata que à época de sua posse já 

possuía nível médio, tendo sido enquadrada no nível 1, classe A, sendo 

que em agosto do mesmo ano foi sancionada a Lei n. 3.797/2012, que 

dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

com base na qual deverá ser enquadrada no nível 2, classe B, uma vez 

que concluiu nível superior. Diz que o seu salário base deveria ter 

acompanhado o valor de R$ 942,46 (novecentos e quarenta e dois reais e 

quarenta e seis centavos), a partir de fevereiro de 2013 até abril de 2014, 

o que não aconteceu, ocasionando-lhe uma perda salarial no total de R$ 

1.980,30 (um mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos). Ainda sob 

esse argumento, diz que a partir de maio de 2014, com a publicação da lei 

n. 4.007/2014, que alterou a anterior, seu salário deveria ter sido pago no 

montante de R$ 1.413,69 (um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e 

nove centavos) até o mês de maio de 2015, conforme enquadramento, o 

que também não foi feito, resultando em um prejuízo salarial de R$ 
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5.654,76 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), seguido de novas perdas no montante de R$ 2.224,20 (dois mil, 

duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) e de R$ 14.536,23 

(quatorze mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos. 

Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de se ver enquadrada no nível 2, 

classe B, com a condenação do réu ao pagamento das diferenças 

salariais correspondentes e seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu esclarece que as diferenças salariais 

concedidas por meio da Lei n. 4.093/2015, a partir de agosto de 2015 

foram realizadas em duas etapas e que no momento em que deveriam ter 

sido aplicados os efeitos da progressão da autora esse reajuste sequer 

havia sido integralizado, de modo que a apuração da diferença a ser paga 

em decorrência do enquadramento deve considerar a lei em vigor, ou seja, 

a de n. 4.007/2014, sendo que somente a partir de janeiro de 2016 o 

reajuste foi integralizado. Por essa razão, refuta o valor pretendido pela 

autora, enfatizando que o montante devido deverá ser apurado em 

liquidação de sentença. Não houve impugnação. Na sequência, o réu 

alega haver lit ispendência deste feito com o de n. 

100909-12.2018.811.0002, em trâmite perante a Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, quanto à alegada litispendência, cumpre 

e s c l a r e c e r  q u e  o  p r o c e s s o  m e n c i o n a d o  p e l o  r é u 

(1000909-12.2018.811.0002), de fato, possui as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir, conforme consulta ao Sistema PJE. Todavia, o referido 

feito foi distribuído em 7.2.2018, enquanto que a presente demanda já 

tramita desde 10.10.2017, tendo sido distribuída inicialmente perante o 

Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande e aportado neste juízo por 

declínio de competência. Desta feita, o instituto da litispendência deveria 

ter sido suscitado naquele feito, o que, todavia, não impede o julgamento 

da presente demanda, com a consequente comunicação ao juízo daquela 

vara, o que se passa a fazer. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para o nível 2, 

classe B, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 

Perfil Merendeira, nos termos da legislação municipal. De acordo com a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que a autora ingressou no serviço público em 

23.4.2012 (pg. 32 – PDF)), alcançando 3 anos de serviço em 23.4.2015, 

ela já deveria ter sido elevada para o nível 2 desde 2015, de forma 

automática. De igual modo, faz a servidora jus à progressão para a classe 

B, pois em 26.5.2015 concluiu curso de “Técnico em Alimentação Escolar”, 

segundo se infere do diploma de fl. 28, cabendo esclarecer que, apesar 

de ter ela alegado que já possuía nível médio quando de sua posse, 

verifica-se não haver nos autos prova nesse sentido, devendo ser 

considerado como termo inicial da progressão a data da conclusão do 

curso técnico. Quanto às diferenças salariais do enquadramento, 

impõe-se esclarecer que a apuração do montante devido só será possível 

quando da liquidação do julgado, observando-se os critérios da legislação 

vigente em cada período. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de declarar o direito da autora ao 

enquadramento no nível 2, a partir de abril de 2015 e na classe B, a partir 

de 26.5.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, 

inclusive os reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 
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do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame 

necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Havendo interposição 

de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. Comunique-se ao juízo da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública acerca desta decisão. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. 

P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007214-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos, IVANILDA PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS 

– INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente 

qualificado, objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao 

argumento de ter sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter 

sido vítima de acidente do trabalho, que ocasionou “total perda da rotula do 

joelho” e a impediu de trabalhar no período de 9.6.2005 a 14.2.2007, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que o INSS lhe deu alta, deixando de 

considerar a redução/limitação de sua capacidade laboral, já que não mais 

reúne condições de desenvolver suas atividades habituais como antes. 

Pede, pois, a procedência do pedido, com a condenação do réu à 

implantação do auxílio-acidente, bem como ao pagamento dos valores 

atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença. Instrui a inicial 

com diversos documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, 

alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício. Em impugnação à contestação, a autora refutou 

as alegações do réu. Realizou-se perícia médica, cujo laudo aportou aos 

autos no Id. 11857608, tendo a parte autora pugnado pela procedência do 

feito, enquanto que o réu nada falou. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, cabe assinalar 

que a concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 

86, da Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada 

pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é 

concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, 

após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas 

que impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida em decorrência do 

trabalho. Desse modo, para que obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Quanto ao acidente e à alegada 

redução da capacidade laborativa da autora, impende destacar que os 

documentos contidos nos autos comprovam ter ela sofrido acidente no 

trabalho em 9.6.2005. Contudo, o laudo pericial contido nos autos foi 

conclusivo no sentido de que as sequelas do acidente não estão 

consolidadas, segundo se infere das palavras do Sr. Perito, a baixo 

transcritas: “Periciando com o diagnóstico de artrose dos joelhos, 

associado a transtorno femuropatelar à direita, estando em 

acompanhamento médico e em o uso de medicamentos. Apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico-pericial de ambos os joelhos, 

mais grave à direita, descompensada clinicamente e que a incapacita para 

a atividade laborativa temporariamente.” (pág. 3 – Id. 11857608 - 

destaquei). Concluiu o seu trabalho dizendo que há “necessidade de 

reavaliação clínico-pericial em cento e oitenta dias”. (pág. 5 – Id. 

11857608) Com base nessas informações, facilmente se vê que a autora 

não faz jus ao auxílio-acidente, pois embora tenha sofrido acidente de 

qualquer natureza, as lesões por ela sofridas não estão consolidadas, o 

que impede afirmar, extreme de dúvida, que houve redução de sua 

capacidade laborativa, diante da possibilidade de recuperação. Oportuno 

transcrever alguns julgados que claramente descrevem que o 

auxílio-acidente é devido ou não “após a consolidação das lesões”, 

conforme se vê a seguir: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO 

— ADMISSIBILIDADE. ACIDENTE DO TRABALHO — REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA — AUXÍLIO-ACIDENTE — CABIMENTO — 

ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Consolidadas as lesões e constatada a redução da capacidade laborativa, 

o benefício devido é o de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, 

cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Nas questões 

previdenciárias, “é possível a flexibilização da análise da petição inicial. 

Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de 

benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor 

preencha os requisitos legais do benefício deferido”. (STJ, Segunda 

Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014). 

Recurso provido.” (TJMT - Ap 5156/2016 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.3.2017, p. DJE 

3.4.2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO PERICIAL – 

MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - PROFISSÃO 

FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não será concedido o 

auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas 

que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 

1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e 

compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em 

razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) Assim, não tendo a 

autora comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício de 

auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade 

laboral da autora, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 
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(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos 

termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS SENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. OSMAR DOS SANTOS SENE, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória e Condenatória para Conversão de Benefício Previdenciário, 

Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando, em síntese, a conversão do benefício de 

auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, pois, segundo 

alega, está incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos 

médicos carreados com a inicial. Relatou ter sofrido acidente de trabalho, 

cujas fraturas múltiplas ocorridas em sua perna o impedem de trabalhar, 

tendo percebido auxílio-doença acidentário até 17.5.2017, quando este foi 

convertido em auxílio-acidente. Argumentou, porém, que atualmente 

encontra-se definitivamente incapacitado para o labor conforme 

atestados, laudos e exames médicos em anexo, requerendo, por isso, a 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, inclusive em 

antecipação de tutela. Instruiu o pedido com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu alegou, em 

prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não 

terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

aposentadoria por invalidez, pugnando pela improcedência do pleito. Em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos da Lei n. 9.494/1997 e o termo inicial do benefício 

como sendo a data da cessação. Realizou-se perícia médica, com a 

intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo o autor impugnado o 

aludo, requerendo a renovação do ato, com a total procedência do pleito. 

O réu não se pronunciou sobre o laudo médico pericial. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, sobre a prejudicial de 

mérito – prescrição quinquenal, cumpre esclarecer que não há se falar em 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à 

propositura da ação, uma vez que a ação foi proposta em 12.6.2017, não 

transcorrendo, assim, o prazo prescricional. Fica, portanto, afastada a 

prejudicial de mérito. Quanto à impugnação ao laudo pericial, impõe-se 

esclarecer que nenhuma razão assiste ao autor em suas argumentações, 

tendo em vista que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor 

quando à condição física do periciando, conforme se demonstrará na 

sequência, cabendo salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado 

não apenas no exame clínico realizado, mas nos documentos contidos nos 

autos, especialmente naqueles trazidos aos autos pela própria parte 

autora. É de se pontuar, também, que o Doutor João Leopoldo Baçan, 

médico nomeado nos autos, é Pós-graduado em Perícia Médica pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás e em Auditoria em Saúde pela 

UNINTER e possui vasta experiência em perícias médicas judiciais perante 

os juízos das varas cíveis e fazendárias das comarcas de Cuiabá, Várzea 

Grande, Chapada dos Guimarães, Sinop, Poconé e da Justiça Federal, 

conforme currículo depositado nos arquivos do juízo e disponível à parte. 

Feitas tais ponderações, quanto ao mérito, cumpre assinalar que a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez está condicionada 

à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: total inaptidão para o 

labor, aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 

(doze) contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade 

de segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício são incontestes por ser ele beneficiário de 

auxilio-acidente, restando, pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o 

labor a ponto de aposentar-se por invalidez. A inicial veio instruída com um 

único documento que atesta a incapacidade “do membro inferior 

esquerdo” do autor, com sugestão médica de aposentadoria, segundo se 

infere do laudo de pgs. 91-92 (destaquei). Os outros dois documentos 

médicos que acompanharam o laudo pericial são no mesmo sentido, na 

medida em que relata o histórico clínico do paciente e atesta a 

incapacidade parcial e permanente do “membro inferior esquerdo” (pg. 21 

- destaquei). Observa-se, pois, que tais pareceres estão em consonância 

com o laudo médico pericial elaborado pelo Doutor João Leopoldo Baçan, 

que atestou estar o autor parcial e permanentemente incapacitado para o 

labor, conforme transcrição a baixo: “Pericianda com o diagnóstico de 

sequela de fratura da perna esquerda decorrente de acidente de transito 

sofrido em maio de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando 

atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de 

medicamentos, conforme relato. Apresenta grave comprometimento 

funcional do membro inferior esquerdo ao exame clínico pericial e que o 

incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual, estando sua 

lesão consolidada clinicamente. Pelo quadro clínico evidenciado, o 

periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser 

reabilitado. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. 

Não apresenta limitação para a vida independente. (pg. 14 – destaquei) 

Como se vê, a incapacidade demonstrada no autos incide apenas sobre a 

perna esquerda do autor, havendo, inclusive, possibilidade de sua 

reabilitação profissional, como bem relatou o médico perito, o que impede a 

conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, vez que 

para a aposentação faz-se necessária a comprovação de incapacidade 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

subsistência ao segurado, conforme prevê o art. 42, da Lei n. 8.213/91[1]. 

Outrossim, impende salientar que o autor ainda é jovem, com apenas 27 

anos de idade e, embora esteja impedido de exercer a atividade de auxiliar 

de produção que antes exercia, não há qualquer impedimento para o 

desenvolvimento de outras funções dentro da limitação sofrida, havendo 

grandes possibilidades de sua reinserção no mercado de trabalho, 

inclusive de dar continuidade aos estudos e se profissionalizar, com 

ganhos ainda maiores, o que impede a sua aposentação. Nesse sentido 

os julgados a seguir transcritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente 

prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é 

devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma 

do art. 42, da Lei nº 8.213/91 e auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei 

nº 8.213/91.” (TJMT - Ap 145013/2017 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 2.10.2018, p. DJE 

25.10.2018) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 

AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PERDA AUDITIVA DECORRENTE DO 

TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 

4425, PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a 

conversão do Auxílio-doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez, 

na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a 

possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é 

uniprofissional, somente para as atividades, cuja realização ocorra em 

ambientes com níveis de ruídos elevados. (...).” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE 

LABORAL– NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 

NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio-acidente a 

segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem 

na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral 

permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez.” (TJMT - Ap 88379/2016 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 5.8.2017, p. DJE 29.8.2017 - destaquei) Desse modo, não 

tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo do 
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seu direito à conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria 

por invalidez, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido formulado na inicial, por não restar 

comprovada a incapacidade laborativa insuscetível de reabilitação a 

ensejar a aposentadoria por invalidez do autor, conforme exige o art. 42, 

da lei n. 8.213/91, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BENEDITO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. NEY BENEDITO DA FONSECA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, ser servidor público municipal, ocupante do cargo 

de auxiliar de desenvolvimento social e econômico, desde 30.4.2002 e 

que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.014/2014 e Lei Complementar 

n. 4.293/2017, faz jus ao enquadramento no nível 6, a partir de abril de 

2017. Relata que atualmente está posicionado no nível 5, classe A, 

percebendo salário de R$ 1.543,79 (um mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e setenta e nove centavos), conforme fichas financeiras anexas, 

sendo que deveria ter sido elevado para o nível 6 desde 2017 quando 

completou 15 (quinze) anos de serviço. Alega que a Portaria n. 222/2015 

constou equivocadamente os efeitos a partir de maio de 2015, quando o 

correto seria a partir de abril de 2014, ocasião em que completou 12 anos 

de serviço, acarretando-lhe prejuízo, enfatizando que por possui nível 

médio deveria, ainda, ter sido elevado para a classe B desde junho de 

2017. Pede, pois, a condenação do réu a realizar o seu enquadramento 

funcional no nível 6 (abril de 2017), classe B (junho de 2018), com o 

pagamento das diferenças salariais correspondentes. Com a inicial foram 

juntados diversos documentos. Em contestação, o réu alega que o autor 

não faz jus às diferenças pleiteadas, vez que, conforme Portaria n. 

222/2015 e art. 20, da Lei Municipal n. 4.014/2014, os efeitos financeiros 

do enquadramento só seriam alcançados em maio de 2015, pugnando pela 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

pedido formulado na inicial está alicerçado na Lei Municipal n. 4.014/2014, 

mais especificamente em seus arts. 13 e seguintes, que estabelecem os 

critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se 

infere a seguir: “Art. 9. O Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento 

Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, 

identificado letras maiúsculas, conforme Anexo IV, 30 (trinta) horas ou 

anexo IV, 40 (quarenta) horas da presente Lei: Art. 14. As classes são 

estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo de nível elementar, da seguinte forma: I – Classe A: Formação em 

nível ensino elementar; II – Classe B: cursos de capacitação com carga 

horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, podendo ser fracionada 

com carga horária mínima de 20 (vinte) horas; III – Classe C: Formação em 

Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de Nível Médio Técnico; IV 

– Classe D: Formação em Nível Superior. (...) Art. 16. Para efeito de 

enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se 

refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios: I – 

Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos; II – Promoção 

horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo; 

III – Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, 

levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração 

direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme 

os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta lei. IV – Para 

enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, 

contado a partir da data de ingresso do profissional no cargo efetivo. (...) 

Art. 20. O ingresso dos servidores efetivos na carreira bem como os 

efeitos financeiros da presente lei será integralizado em maio de 2015. (...) 

Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas 

expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 

(seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três 

servidores efetivos de livre escolha dos servidores. § 1º. A promoção 

horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 

(três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 

(três) anos da Classe C para D. (...) § 3º. Para a primeira progressão, o 

prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício 

profissional no cargo efetivo no serviço público, observado o interstício de 

03 (três) anos. § 4º. Decorrido o prazo e não havendo processo de 

Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á 

automaticamente.” Como se vê, para a elevação nas classes da carreira 

de cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, como é o 

caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) 

anos entre uma classe e outra, além da comprovação de conclusão curso 

de capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) 

horas. Já para a progressão vertical (níveis), exige-se o cumprimento do 

interstício de 3 (três) anos mais a realização de avaliação de desempenho, 

sendo que esta será automática se decorrido em branco o prazo para a 

progressão. Assim, levando-se em conta que o autor ingressou no 

serviço público em 30.4.2002, em 30.4.2005 ele completou 3 anos de 

serviço; em 30.4.2008 mais 3 anos; em 30.4.2011 mais 3 anos; em 

30.4.2014 mais três anos e, por fim, em 30.4.2017 mais 3 anos, de modo 

que à época de sua progressão, por meio da Portaria n. 222/2015, ele já 

deveria ter sido enquadrado no nível 5 desde 2014 e no nível 6 desde 

2017, de forma automática. Quanto à classe, contando o servidor com 

tempo suficiente, como visto, resta verificar se à época do requerimento 

administrativo, em 23.7.2018, ele contava com formação compatível com a 

classe pretendida (B), ou seja, se possuía 160 horas de cursos de 

capacitação, cumprindo salientar que o único certificado contido nos 

autos, mais especificamente a pgs. 31-32, diz respeito à conclusão do 

ensino médio, estando ausente qualquer comprovação de que tenha se 

submetido a curso de capacitação, o que impede a sua elevação para a 

classe B. Isso significa dizer que o autor deixou de comprovar o alegado 

direito de elevação nas classes da carreira, como pretendido, devendo 

prevalecer o teor da Portaria n. 222/2015 nesse ponto. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Ney Benedito da Fonseca em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento do servidor no nível 

5 a partir de 30.4.2014 e no nível 6 a partir de 30.4.2017, com o pagamento 

das diferenças salariais correspondentes e seus reflexos, em valor a ser 

apurado em liquidação de sentença, descontando eventuais verbas já 

pagas a título de enquadramento, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Tendo o autor decaído de parte 

mínima do pedido (elevação classe B a partir de julho de 2018), com fulcro 

no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro lado, de 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Deixo 

de recorrer de ofício (art. 496 e art. 509, § 2º, ambos do CPC). Havendo 

interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior 

para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos à 

parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso 
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Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005809-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. FRANCISCA ALVINO DA SILVA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Reclamação Trabalhista” em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, laborou para o réu no 

período de 2.5.2012 a 1.7.2018, na função de serviços gerais, com salário 

mensal de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), fazendo, 

portanto, jus ao recebimento das verbas rescisórias previstas da CLT. 

Sustentou, inicialmente, a nulidade do contrato por prazo indeterminado, 

nos termos do art. 9º, da CLT, requerendo, em antecipação de tutela, a 

anotação, baixa e entrega da CTPS e liberação das guias de seguro 

desemprego. No mérito, pleiteou a condenação da reclamada ao 

pagamento das seguintes verbas trabalhistas: 13º salário atrasado; férias; 

intervalo intrajornada e seus reflexos; aviso prévio 42 dias; 13º salário 

2018 proporcional a 8/12 avos; férias 2017/2018 com terço constitucional; 

depósito do FGTS acrescido de multa de 40%; verbas incontroversas (art. 

467, CLT), acrescidas de multa de 50%; multa prevista no art. 477, da CLT; 

seguro desemprego e honorários advocatícios. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pleito antecipatório foi indeferido na decisão 

primeira. Em contestação, o reclamado sustentou, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, inexistir requerimento de 

férias e 13º salário, sendo que em caso de ser reconhecido tal direito, as 

verbas deverão ser calculadas conforme remuneração paga à época. 

Alegou, ainda, serem inaplicáveis ao caso as normas celetistas, por se 

tratar de contrato temporário e de natureza administrativa e refutou a 

pretensão da reclamante de receber verbas rescisórias, caso seja 

declarada nula a contratação. Finalizou pugnado pela improcedência do 

pleito e, em caso de entendimento contrário, que os juros e a correção 

monetária fossem aplicados conforme a modulação dos efeitos das ADIs 

N. 4357/DF e 4425/DF. A reclamante, em impugnação, rebateu os 

argumentos do reclamado e pediu a procedência do pleito. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por não depender a causa de 

maior dilação probatória. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se 

a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na 

prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - 

ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é 

assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se 

tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no 

tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Ainda sobre o 

tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 

7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas 

e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do 

período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrentes." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por 

meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: 

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Assim, considerando que a ação foi 

proposta em 11.7.2018, eventuais verbas devidas à autora anteriores ao 

quinquênio que antecede essa data (11.7.2013) estarão prescritas. 

Quanto ao mérito, conforme noticiam os autos, a reclamante foi contratada 

temporariamente pelo reclamado para exercer a função de auxiliar de 

serviços gerais, sem concurso público, no período que compreende os 

anos de 2012 a 2018, conforme documentos que acompanham a inicial 

(extrato de servidor e holerites), pelo que pleiteia as verbas trabalhistas, 

tidas como não pagas pela municipalidade. Segundo prevê o art. 37, II, da 

Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre 

a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: 

federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os 

casos de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a reclamante foi contratada por 

prazo determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 5 

anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De maneira 

geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o 

prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com 

igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira 

admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível 

realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, 

a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos 

nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código 

Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, 

portanto, que a demandante faz jus tão somente à remuneração 

respectiva pelo trabalho e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento 

sem causa do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, 

nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca 

por parte do contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por 

outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do 

depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, 

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Recurso 

extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento 

do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É 

constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade 

da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 
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Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do 

FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / 

RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão 

Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado 

do STF, decorrente do entendimento adotado a partir da decisão 

visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, a reclamante não faz jus ao recebimento 

das demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as mais recentes decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo a contratada 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS, impõe-se o parcial 

acolhimento do pleito apenas no que se refere às verbas fundiárias. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos de 

Francisca Alvino da Silva na Ação Trabalhista proposta em face da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para declarar nulo o contrato de 

trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, o direito da autora 

ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, observada a 

prescrição quinquenal (11.7.2013), declarando, assim, extinto o feito com 
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resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[2]. Tendo a autora decaído de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela 

parte autora. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito não sujeito ao reexame necessário (arts. 

496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso Antonio Bandeira - 

Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, 

p. 285. [2] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008694-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, JOSEANE SILVA SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais”, em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus às férias e ao terço 

constitucional dos períodos de 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 e 

2013/2014. Pede, pois, a procedência do pleito, com a condenação do réu 

ao pagamento das referidas verbas, bem como indenização por danos 

morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Na sequência, a parte autora 

manifestou aos autos requerendo a desistência do feito. É a síntese do 

necessário. Decido. No caso em comento, diante da desistência 

expressada na petição (Id. 16029084) pela parte autora, e considerando 

que o requerido ainda não foi citado, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009898-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

INSS (EXECUTADO)

 

Vistos... Trata-se de cumprimento de sentença, visando o imediato 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença concedido 

em sentença que ainda se encontra em fase de recurso. Segundo o 

requerente, o recurso de apelação interposto pelo INSS objetiva 

unicamente afastar a condenação deste ao pagamento dos valores 

retroativos, nada se alegando, portanto, quanto ao benefício 

previdenciário, o que, no seu entender, possibilita a execução imediata da 

sentença quanto à implantação do benefício. Tem-se, entretanto, que a 

razão não está totalmente com o exequente, tendo em vista que, apesar 

de se observar nas razões recursais que o recorrente pretende o 

afastamento de sua condenação ao pagamento das verbas retroativas, 

sob pena de pagamento em duplicidade, requereu na parte final do pedido 

não só o decote de tal valor retroativo, mas também a reforma integral da 

sentença para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido de 

concessão de auxílio-doença (ID 16303017), numa clara demonstração de 

que pretende as duas coisas. Ademais, cumpre assinalar que, mesmo que 

o recurso objetivasse unicamente o afastamento dos valores retroativos, 

a sentença só transitaria em julgado depois de confirmada pela instância 

superior, por força da remessa necessária. Assim, indefiro, por ora, o 

pleito, e determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado 

da decisão. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004158-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZEIA ALVES DOS SANTOS OAB - 031.849.201-60 (CURADOR)

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004158-39.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: WHEVERTON ALVES DA SILVA CURADOR: 

LIZEIA ALVES DOS SANTOS Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para que manifeste 

sobre o relatório de estudo social, no prazo de dez dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura 

Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002621-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser 

processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 

nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para 

realização de perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a 

alegada perda salarial por parte da servidora, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. 

Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 5 dias, apresentar sua proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, contatos profissionais e explicitar os 

critérios que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar 

o local e a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as 

informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta de 

honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006894-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ PEREIRA DA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005528-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005473-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILCE GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público, qualificado nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a 

sentença de mérito proferida nos autos, alegando haver omissão no que 

se refere à alegação de que os servidores da categoria representada são 

regidos por sistema remuneratório de subsídio. Alega que a sentença não 

se pronunciou quanto à distinção entre os sistemas de remuneração ou 

vencimento e de subsídio, sendo que a menção de “remuneração integral” 

contida no art. 7º, VIII, da Constituição Federal é termo genérico, o que 

afastaria o alegado confronto contido na Lei Complementar n. 4.300/2017. 

Discorre sobre o tema e insiste na premissa de que ao servidor 

remunerado por subsídio é garantida a gratificação natalina, observada a 

especificidade de sua forma remuneratória e, ao final, pede o acolhimento 

dos embargos declaratórios, a fim de que seja reconhecida a 

constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.300/2017. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que o 

embargante tomou ciência da sentença em 15.10.2018 e interpôs o 

recurso em 29.10.2018, cabendo salientar que o prazo deve ser contado 

em dobro por se tratar de fazenda pública municipal, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão, conforme sustentado. Razão não assiste ao embargante 

em suas argumentações, pois, como bem se observa da sentença, o 

entendimento foi o de que, independentemente do sistema remuneratório 

adotado aos servidores representados, o termo “remuneração integral” 

contido na Constituição Federal inclui o subsídio mais as vantagens 

pecuniárias previstas em lei, ou seja, não houve omissão nesse aspecto, 

sendo que esse não foi o ponto que ensejou a concessão da segurança, 

pois a medida foi concedida por se ter constatado violação constitucional 

na Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que alterou os artigos n. 73 

e 74, da Lei Municipal n. 1.164/91. Ora, o simples fato de o juízo ter 

adotado entendimento diverso do pretendido pela parte não caracteriza 

omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios, vez 

que o objetivo dos embargos é de aprimorar a decisão e não de 

modificá-la, sendo certo que o descontentamento do embargante deveria 

ter sido suscitado por meio de recurso próprio. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer omissão no decisum, com fulcro no art. 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1008527-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público, qualificado nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a 

sentença de mérito proferida nos autos, alegando haver omissão no que 

se refere à alegação de que os servidores da categoria representada são 

regidos por sistema remuneratório de subsídio. Alega que a sentença não 

se pronunciou quanto à distinção entre os sistemas de remuneração ou 

vencimento e de subsídio, sendo que a menção de “remuneração integral” 

contida no art. 7º, VIII, da Constituição Federal é termo genérico, o que 

afastaria o alegado confronto contido na Lei Complementar n. 4.300/2017. 

Discorre sobre o tema e insiste na premissa de que ao servidor 

remunerado por subsídio é garantida a gratificação natalina, observada a 

especificidade de sua forma remuneratória e, ao final, pede o acolhimento 

dos embargos declaratórios, a fim de que seja reconhecida a 

constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.300/2017. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que o 

embargante tomou ciência da sentença em 15.10.2018 e interpôs o 

recurso em 29.10.2018, cabendo salientar que o prazo deve ser contado 

em dobro por se tratar de fazenda pública municipal, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão, conforme sustentado. Razão não assiste ao embargante 

em suas argumentações, pois, como bem se observa da sentença, o 

entendimento foi o de que, independentemente do sistema remuneratório 

adotado aos servidores representados, o termo “remuneração integral” 

contido na Constituição Federal inclui o subsídio mais as vantagens 

pecuniárias previstas em lei, ou seja, não houve omissão nesse aspecto, 

sendo que esse não foi o ponto que ensejou a concessão da segurança, 

pois a medida foi concedida por se ter constatado violação constitucional 

na Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que alterou os artigos n. 73 

e 74, da Lei Municipal n. 1.164/91. Ora, o simples fato de o juízo ter 

adotado entendimento diverso do pretendido pela parte não caracteriza 

omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios, vez 

que o objetivo dos embargos é de aprimorar a decisão e não de 

modificá-la, sendo certo que o descontentamento do embargante deveria 

ter sido suscitado por meio de recurso próprio. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer omissão no decisum, com fulcro no art. 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009701-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSALIA MARIA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício por 

Incapacidade: Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez” proposta 

por ROSALIA MARIA BASTOS, qualificada nos autos, em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada 

nos autos, na qual se objetiva, em síntese, implantação do auxílio-doença 

ou concessão de aposentadoria por invalidez. Relata-se que a autora 

requereu o benefício junto ao INSS em razão de estar enferma, porém o 

pedido foi negado sob o argumento de que não havia sido constatada a 

alegada incapacidade laboral, o que não é verdade, já que ela sofre de 

graves problemas de saúde, que a tornam incapaz de exercer suas 

atividades laborais. Pede, assim, a concessão da antecipação de tutela. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. É o relatório. Decido. 

Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que a tutela de 

urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável 

enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, 

verifica-se que a inicial veio acompanhada de relatório médico atestando o 

quadro clínico da autora. Todavia, o INSS, em perícia médica, não 

constatou a alegada incapacidade (Id. 16154968), o que significa dizer 

que a existência de conflitos entre as conclusões das perícias médicas 

realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão do requerente, afasta o 

requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a matéria só 

poderá ser desvendada através de produção de prova judicial que ateste 

a incapacidade laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 

594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 

2.10.2017 – publicação 17.10.2017). Diante do exposto, indefiro a tutela 

provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova 

pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. 

João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os quesitos do 

INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, enquanto que 

da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, porém, as 

partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 8 de 

fevereiro de 2019, a partir das 13h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o 

INSS dos termos da ação e do referido laudo para, querendo, 

contestá-los. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010826-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SANTANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JONAS SANTANA LEITE RIBEIRO, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com “Ação Ordinária de Revisão de Enquadramento de 

Classe/Nível c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o reconhecimento do seu direito 

à progressão na classe B, nível 2, com o consequente recebimento das 

diferenças salariais correspondentes e do terço de férias de 2012 e 2013. 

Relata ter tomado posse no cargo de técnico de segurança do trabalho em 

15.1.2009, estando atualmente na classe A, nível II, porém com salário de 

apenas R$ 910,80 (novecentos e dez reais e oitenta centavos), que diz 

respeito ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao nível I, 

acrescido de 13,85% de aumento concedido a diversos servidores em 

maio de 2014. Conta que em 9.10.2012 solicitou o seu enquadramento, 

mediante a comprovação de 200 horas de cursos, porém nunca houve 

resposta, sendo que já deveria ter sido enquadrado no nível 2, classe B, 

com salário de R$ 1.225,48 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), o que lhe tem acarretado prejuízo financeiro no 

valor total de R$ 21.461,88 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e um 

reais e oitenta e oito centavos) já com reflexos e correção monetária. 

Pede, pois, a procedência do pleito, consistente no seu enquadramento na 

classe B, nível 2, desde 9.10.2012 e na condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais correspondentes e dos terços de férias de 2012 

e 2013. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, com base 

no princípio da irredutibilidade de vencimentos, esclarecendo que o autor 

foi enquadrado no nível I, classe A, por meio da Lei n. 3.507/2010, em 

junho de 2012 para o nível 2, classe A e em maio de 2014 recebeu 

aumento de 13,85%, de modo que não prospera a pretensão de ser 

reenquadrado no nível 2 classe B. Em impugnação, a autora refuta todas 

as teses da defesa e reitera o pedido inicial. É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a 

matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Segundo se infere do 

relatório supra, a pretensão do autor é o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no nível II, classe A do cargo de técnico 

em segurança do trabalho, bem como o seu enquadramento na classe B, 

além do recebimento dos terços de férias de 2012 e 2013, pois, segundo 

alega, deveria ter sido enquadrado desde a data do requerimento 

administrativo. O enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei 

Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, 

que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 
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interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido de Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional. destaquei Art. 35. 

Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no 

serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o 

padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I – o 

interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média 

determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; 

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível 

Médio ou Técnico Médio, como é o caso do autor, faz-se necessário o 

cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

não excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da 

referida lei. Já para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o 

interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. Segundo se infere dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho 

público em 15.1.2009 para exercer o cargo de “técnico em segurança do 

trabalho” e já contava com mais de 3 (três anos) anos de serviço quando 

do requerimento administrativo, ocorrido em 8.10.2012. Quanto à avaliação 

de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que 

a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Quanto 

à qualificação profissional, consta nos autos robusta comprovação de que 

o autor contava com mais de 200 horas de curso quando do requerimento 

(p. 75-105) e, portanto, fazia jus à elevação para a classe B, cumprindo 

salientar que ele não questiona o seu enquadramento no nível II, mas 

apenas o valor do salário percebido desde que foi elevado, alegando ter 

percebido valor inferior ao que lhe era devido. Apesar de não constar nos 

autos a data em que o autor foi enquadrado no nível II, com base na 

fundamentação acima, é certo que ao completar o interstício de 3 (três) 

anos, em 15.1.2012, ele deveria ter sido promovido para o referido nível II, 

percebendo salário de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), de 

acordo com a tabela contida no anexo II, da Lei Complementar n. 

3.627/2011, e de R$ 1.076,40 (um mil, setenta e seis reais e quarenta 

centavos), a partir de 8.10.2012, considerando a elevação para a classe 

B. De acordo com as fichas financeiras contidas nos autos, em janeiro de 

2012 o subsídio do servidor foi pago no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) e somente em maio de 2014 houve aumento para R$ 910,00 

(novecentos e dez reais), o que confirma os fatos narrados pelo autor na 

inicial de que sofreu prejuízo financeiro tanto em razão do não 

enquadramento na classe B, quando em relação ao salário pago ao longo 

dos anos conforme enquadramento administrativo, o que impõe o 

acolhimento do pleito. No tocante ao terço constitucional, vê-se da vida 

funcional do servidor que, de fato, não há registro de pagamento da 

referida verba nos anos de 2012 e 2013, o que também não foi 

questionado pela municipalidade na contestação, implicando, pois, o 

deferimento da pretensão. Por fim, no que se refere à indenização por 

dano moral requerida pela parte autora, tem-se que o artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado 

em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes termos: 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A teoria do 

risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação do Estado 

encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar ônus a 

certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, 

razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a coletividade. 

Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova efetiva de sua 

incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que gerou a dor, o 

sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, sendo, portanto 

presumível, como se observa dos julgados a seguir: “DANO MORAL – 

PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. 

Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao 

art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. Menezes Direito – 

DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano simplesmente moral, 

sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe 

tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para 

justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem entendido, 

porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de meros 

aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos textos 

extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Estado 

de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.”(TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque o autor não foi enquadrado em 

momento oportuno ou por não ter recebido as diferenças salariais quando 

devido, vez que esses fatos, por si só, não ultrapassam o limite do 

dissabor e desolação, sentimentos estes não indenizáveis. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação 

Ordinária de Revisão de Enquadramento de Classe/Nível c/c Cobrança e 

Indenização por Danos Morais” proposta por Jonas Santana Leite Ribeiro 

em face do Município de Várzea Grande, condenando este a proceder ao 

enquadramento do autor na classe B, nível II, a partir de 8.10.2012, bem 

como a pagar as diferenças salariais correspondentes tanto à elevação 

de classe, quanto à de nível (II), este a partir de 15.1.2012, conforme 

legislação municipal, além do terço constitucional de 2012 e 2013, em valor 

a ser apurado em liquidação de sentença, declarando, por sentença, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. 

Considerando que o autora decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% 

pela parte ré. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame 

necessário (arts. 496 e 509, § 2º, do CPC). Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 
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Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006481-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FREITAS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006481-46.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): JULIANA CRISTINA FREITAS 

GOMES Requerido: RÉU: 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, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 11 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332003 Nr: 755-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 240/246, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441263 Nr: 7419-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 142/146, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334097 Nr: 2670-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 377/390, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através de remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260036 Nr: 18564-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora através de seu procurador para 

que informe seus dados bancários para seja possível expedir os 

respectivos alvarás, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392975 Nr: 7162-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 25/01/19, às 17:00 horas, no seguinte 

endereço: Av. Castelo Branco, s/n. bairro: Água Limpa, cidade de Várzea 

Grande-MT, telefone: 3688-8400, Sala de Convivência do Fórum de 

Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396180 Nr: 9289-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 25/01/19, às 17:00 horas, no seguinte 

endereço: Av. Castelo Branco, s/n. bairro: Água Limpa, cidade de Várzea 

Grande-MT, telefone: 3688-8400, Sala de Convivência do Fórum de 

Várzea Grande.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322863 Nr: 19277-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, 

PEDRO OLIVEIRA, ANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 
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OAB:6240/MT, rafael willian batista - OAB:19793/O

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido de Desapropriação 

formulado pelo Estado de Mato Grosso em face da Olifer Comércio de 

Ferragens Ltda, a fim de ordenar a transferência da área de 375,31 m² 

objeto de desapropriação nestes autos, extraída da área total de 396 m² 

(lote 2 da quadra 8 do Loteamento Jardim América) da matrícula 88.179 do 

Livro 2 de Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande, devidamente identificado nos documentos (fls. 182-186), para o 

nome do autor, pelo valor de R$ 167.532,51 (cento e sessenta e sete mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a título de 

indenização, mais atualização monetária, a partir do laudo de avaliação, 

nos termos da Lei 6.899/81 (RTJ 121/366, STF-RT 608/260, 794/189; RSTJ 

4/1.607).Condeno a ré a pagar custas processuais, incluindo as despesas 

adiantadas com honorários periciais, nos moldes do art. 30 do Decreto-Lei 

3.365/41, mais honorários advocatícios, que, nos termos do art. 27, § 1º, 

do citado dec.-lei, arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença 

encontrada entre o valor ofertado e depositado e o preço avaliado, tendo 

em vista a importância e a natureza da causa, por um lado, e, por outro, o 

tempo de dedicação profissional, de acordo com o art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil.Assim, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista o cumprimento do disposto no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, 

expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande 

para conhecimento e cumprimento desta sentença, que passa a valer 

como título hábil para o registro da transferência (art. 29), ficando 

sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o 

bem expropriado (art. 31).P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443168 Nr: 8430-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS, MARIA 

SIRLEY MACEDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao que se determinou à fl. 73, desentranho 

os embargos de declaração de fls. 67-70 e, na sequência intimo o 

advogado Delci Baleeiro Souza - OAB/MT para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer a esta secretaria da Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública para retirada da referida peça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 286729 Nr: 6015-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes acerca das informações retro, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser informado qual valor está efetivamente correto. 

Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322422 Nr: 18848-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLIVIA ALVES ASSIS DA SILVA, 

CARMELINA MARQUES DA SILVA, MAURO GUILHERME DA SILVA, LUIZ 

VEIGAS DA SILVA, CECILIA DE ALMEIDA SILVA, ANA ROSA SILVA, 

ADENIL NUNES BRANDÃO, VALDEMIR NUNES BRANDÃO, MAGALI 

MIRIAM BRANDÃO DE ARRUDA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ADELIA 

NUNES BRANDÃO DE BARROS, JORGE RODRIGUES DE BARROS, 

ALBERTO NUNES BRANDÃO, ELIENE VIANA PINTO BRANDÃO, RAUL 

NUNES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE OLIVIA ALVES ASSIS DA 

SILVA, brasileiro(a), falecido 17/11/2007, atualmente em local incerto e 

não sabido CARMELINA MARQUES DA SILVA, Cpf: 20697791149, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido LUIZ VEIGAS DA SILVA, Cpf: 11017783187, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido MAURO GUILHERME DA SILVA, Cpf: 

17185777100, Rg: 214133, Filiação: Nada Consta, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido CECILIA DE ALMEIDA SILVA, Cpf: 

59515627168, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MAGALI MIRIAM 

BRANDÃO DE ARRUDA, Cpf: 34594892191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE FIALHO DE ARRUDA, Cpf: 24122041104, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido ADELIA NUNES BRANDÃO DE BARROS, Cpf: 02518569170, 

Rg: 05616140, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), casado(a), 

Telefone 6536867006, atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

RODRIGUES DE BARROS, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), casado(a), Telefone 65.3685.7006, atualmente 

em local incerto e não sabido ALBERTO NUNES BRANDÃO, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), Telefone 6536859893, 

atualmente em local incerto e não sabido ELIENE VIANA PINTO BRANDÃO, 

Cpf: 76696472134, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), Telefone 65.3685.9893, atualmente em local incerto e não 

sabido VALDEMIR NUNES BRANDÃO, Rg: 1183825-6, Filiação: Salvador 

Nunes Brandão e de Olivia Alves Assis da Silva, data de nascimento: 

08/03/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, gesseiro, 

Telefone 9212.8819, atualmente em local incerto e não sabido ADENIL 

NUNES BRANDÃO, Cpf: 07130882735, Rg: 798950-4, Filiação: Salvador 

Nunes Brandão e Olivia Alves de Assis, data de nascimento: 06/05/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante, Telefone 

65.8407.0173 e atualmente em local incerto e não sabido RAUL NUNES 

BRANDÃO, Cpf: 61598119168, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), Telefone 659601.5324. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com 

pedido de luiminar proprosta pelo Estado de Mato Grosso em face de 

Espólio de Oliva Alves Assis da Silva e dos herdeiros Carmelina Marques 

da Silva, Mauro Guilherme da Silva, Ana Rosa da Silva, Magali Miriam 

Brandão de Arruda, Adélia Nunes Brandão de Barros, Alberto Nunes 

Brandão, Valdemir Nunes Brandão, Adenil Nunes Brandão e Raul Nunes 

Brandão, visando sua reintegração em faixa de domínio público, localizada 

na Avenida Dom Orlando Chaves, n. 200, bairro Ponte Nova, nesta cidade, 

tida como ocupada indevidamente pelos requeridos com a edificação de 

benfeitorias.

Despacho/Decisão: Vistos...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se os requeridos identificados na mencionada petição por edital 

com o prazo de 30 dias, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. 

Decorrendo em branco o prazo para defesa, com fulcro no art. 72, II, do 

CPC, nomeio, desde já, como curador especial, a ilustrada Defensoria 

Pública que oficia perante esta vara especializada, a quem deverá ser 

dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no prazo legal. 

Decorrido o prazo e ouvida a Fazenda Pública em quinze (15) dias, 

conclusos.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA VIEIRA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos... Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, 

CPC). Cite-se o requerido para, querendo, contestar o pleito no prazo 

legal, bem como intime-o para juntar aos autos cópia da ficha funcional da 

requerente. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337, do CPC, ouça-se a parte contrária no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes determinados no art. 351 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005638-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009653-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELARMINO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008533-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR LEMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007857-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007555-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009088-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007376-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008086-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008086-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO FERREIRA LIMA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 
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Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008888-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PACHECO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008831-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CURVO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007178-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MEIRELLES COELHO OAB - MT0009212A (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008371-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008215-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS (AUTOR(A))

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR(A))

PASCOAL MORAIS DELGADO (AUTOR(A))

WILSON ANTONIO DE MORAES (AUTOR(A))

VALCENI VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FELISBERTO SILVERIO DA SILVA (AUTOR(A))

AGNALDO CUNHA LACERDA (AUTOR(A))

ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARICELMA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410684 Nr: 17008-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS DE ARRUDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412133 Nr: 17874-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431347 Nr: 1731-86.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 
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PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295067 Nr: 15263-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 Vistos,

 Compulsando os presentes autos, verifico que o perito declinou de 

nomeação, fl. 392.

 Assim, para o prosseguimento do processo, destituo o perito nomeado 

anteriormente e nomeio como perito judicial o Sr. PALMIRO SOARES DE 

LIMA FILHO, Engenheiro Civil, com registro profissional sob nº 5670-D – 

CREA/MT, Membro Titular do IBAPE/MT, com endereço a Rua 13 de Junho 

nº 877, Bairro: Centro, CEP: 78.020-000, Cuiabá-MT, Fone: (65) 

9982-5642, E-mail: eng.palmirofilho@gmail.com, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Intime-se o Sr. Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com resposta do perito, intime-se o Estado de Mato Grosso para se 

manifestar, no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:OAB/MT16877, 

GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY 

- OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591/MT

 Diante do exposto:I. Presumo a desistência das otivas das testemunhas 

Kateliângela da Silva, Sebastião Pereira e João Bosco Ribeiro de Barros, 

motivo pelo qual declaro a preclusão desta prova nesta fase.II. Designo o 

dia 30.01.2019, às 13:30 horas, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas Celso Luiz Malheiros, Reginaldo Galiano da Silva, Ananias 

Santana da Silva e Zilmar Dias da Silva, assim como interrogados os 

réus.III. Intimem-se as testemunhas nominadas, para comparecerem ao 

ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca. Atente-se aos 

endereços declinados à fl. 959 e 1012. Os mandados expedidos deverão 

ser instruídos com cópias dos mandados e respectivas certidões nas 

quais, anteriormente, se logrou intimar as testemunhas Celso, Reginaldo e 

Ananias.Em sendo o caso, o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento da diligência deverá entrar em contato com aquele que 

anteriormente foi exitoso na intimação das referidas testemunhas.IV. 

Intimem-se os acusados, suas defesas e o Ministério Público.V. 

Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 251532 Nr: 15556-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para PRONUNCIAR o 

acusado SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA, vulgo “BIGODE”, e, por 

conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri 

pela prática das condutas delitivas descritas no artigo 121, § 2°, II, do 

Código Penal, em relação à vítima Equinaldo de Oliveira Silva, e art. 121, § 

2°, II, III, e IV, do Código Penal, em relação à vítima Divercília Louro da 

CostaPublique-se.Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

devendo o réu ser intimado por edital.Transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentar o rol das testemunhas que irão depor em 

plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências (art. 422 CPP).Após, tragam os autos à conclusão.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387560 Nr: 3753-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA, 

GENILTON GONZAGA CHAVES, JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES, 

RAFAEL ERASMO FONSECA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O

 Intimar a advogada Eliane Gomes Ferreira, OAB/MT 9862, constituída pelo 

acusado Genilton Gonzaga Chaves, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar alegações finais por memoriais, conforme decisão proferida à 

fl. 674 cujo teor é o seguinte: “Conceda-se vistas às partes para, no prazo 

sucessivo de 05 dias, apresentarem memoriais, primeiramente ao 

Ministério Público e após à defesa.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474070 Nr: 23198-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, ALEX JOSE DA 

SILVA CUNHA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO, JEAN CARLOS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4.344-A/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:MT 

20.006/O, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:123.731, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se que o pedido de dispensa de 

comparecimento à audiência designada para o dia 12/12/2018, veiculado 

pelo denunciado José Edmilson Pires dos Santos, não merece prosperar.

Com efeito, o ato assinalado tem como propósito a inquirição das 

testemunhas e interrogatório dos réus, sendo imprescindível o seu 

comparecimento.
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Além disso, o pedido de fl. 651, veio desacompanhado de documento 

médico que corrobore a hipotética impossibilidade de comparecimento.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa de comparecimento 

protocolado pelo réu José Edmilson Pires dos Santos.

Intime-se e tragam os autos conclusos para realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 263573 Nr: 3498-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Vistos, etc.

I. RECEBO a apelação interposta.

II. Conceda-se vista ao apelante para, no prazo de 8 (oito) dias, 

apresentar suas razões, sob pena de subir sem elas. Oferecidas ou 

certificado o decurso do prazo, ao apelado para, em igual prazo, 

apresentar contrarrazões.

 III. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo 

para esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 381671 Nr: 28023-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAMOS BOAVENTURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Monteiro Feguri - 

OAB:8328/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 05/11/2018 13h30 PROCESSO: 28023-79.2014 CÓD.: 381671

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ

Réu: EDSON RAMOS BOAVENTURA FILHO

Aberta a audiência, constatada a presença do Réu e seu Advogado, bem 

como do Ministério Público, ausentes os demais. 1) O Ministério Público e a 

Defesa do Réu desistem da oitiva da testemunha MILTON, MARCELO e 

NATALINO. 2) O Ministério Público insiste e requer a condução coercitiva 

de APARECIDA e LAÉRCIO. 3) A Defesa insiste na oitiva das testemunhas 

por si arroladas (MARCELO, APARECIDA, JADILSON e NATALINO) se 

comprometendo a trazer endereço. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida 

a seguinte DECISÃO: I – DEFIRO o pedido do Ministério Público. 

Consigne-se no mandando de intimação das testemunhas APARECIDA e 

LAÉRCIO as advertências dos arts. 218 e 219 do CPP II – HOMOLOGO a 

desistência ora manifestada pelo Ministério Público. III – DEFIRO o pedido 

da Defesa. Prazo de 5 (cinco) dias. IV- REDESIGNO a Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 11/02/2019 às 16h:50min. Intimem-se. V 

– Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais eu, 

________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o 

digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ

 Réu: EDSON RAMOS BOAVENTURA FILHO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389710 Nr: 5191-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Heraldo Leite Gonçalves, Cpf: 00544367103 Filiação: 

Geraldo Leite Gonçalves e Maria de Fátma Gonçalves, data de 

nascimento: 08/05/1982, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua Ayrton Senna,quadra 22,Lote 04, Bairro: 

Parque do Sabiá, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ (?) (?), conforme cálculo de fls. 240, SOB 

PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, 

devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ COMO INCURSO NAS SANÇÕES 

PENAIS DO ART.14 E 16,§ÚNICO,INCISO IV, DA LEI 10.826/03,NA FORMA 

DO ART.70, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

HERALDO LEITE GONÇALVES, brasileiro, filho de Geraldo Leite Gonçalves 

e Maria de Fátima Gonçalves, nascido aos 08/05/1982, natural de 

Campinas/SP, nas penas do art. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos 

da Lei nº 10.826/03.

1) DO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03:

A Culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

 Como se pode observar do antecedente criminal juntado aos autos, o Réu 

é primário.

 Não há informações nos autos sobre a personalidade e conduta social do 

Réu.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 1 (um) ano de detenção (CP, art. 12 da Lei 

nº 10826/03).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena acima imposta, devendo esta ser cumprida, inicialmente, 

em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 596 de 629



suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

2) DO CRIME DESCRITO NO ART.16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA 

LEI Nº 10.826/03:

A Culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

 Como se pode observar do antecedente criminal juntado aos autos, o Réu 

é primário.

 Não há informações nos autos sobre a personalidade e conduta social do 

Réu.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, diante do acima exposto, fixo a pena-base em 3 (três) anos de 

reclusão (art. 16, parágrafo único, inciso IV da lei nº 10.826/03).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena acima imposta, devendo esta ser cumprida, inicialmente, 

em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte querelante, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, após, comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento do mandado.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552217 Nr: 16041-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, YASMIN DE PINHO NOVO - OAB:21.350/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494032 Nr: 10489-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JUNIOR SANTANA DE FIGUEIREDO, 

EZEQUIEL ARRUDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Ivan Junior Santana de Figueiredo, Rg: 2463905-2 SSP 

MT Filiação: Ivan Carlos Siqueira de Figueiredo e Anelise Santana de 

Assunção, data de nascimento: 03/07/1998, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Estrada 

Velha Para Cáceres, Bairro: Novo Mundo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 03 de abril de 

2019, às 15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Pelo juiz foi dito: Vistos etc. Tendo em conta a 

ausência de todos, bem como a frustação da citação dos réus, redesigno 

o ato para a data de 03/04/2019 ás 15h00min. Com relação ao acusado 

Ezequiel, expeça-se precatória para citação. No que se refere ao acusado 

Ivan, tendo em conta que seu atual endereço não foi descortinado, 

requisite-se informações ao sistema prisional a fim de verificar sua 

eventual prisão. Se estiver preso, cite-se e intime-se onde estiver. Em 

caso negativo cite-se e intime-se por edital. Nada mais.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 460972 Nr: 16992-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA GOMES DA SILVA, EDEMAR DE 

SOUZA CAMPOS, LEONARDO CHESSMAN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT, JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20.920MT

 Isto posto, julgo procedente em parte a denúncia para CONDENAR o 

réu:EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do 

art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal. E 

DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado aos réus 

VANESSA GOMES DA SILVA e LEONARDO CHESSMAN SANTOS, 

suficientemente qualificado nos autos, CONDENANDO-OS nas penas do 

delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.Passo a dosar as penas –Da 

ré VANESSA–Do crime de posse de drogas para consumo pessoal 

–Submeto a ré às seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das 

drogas que será feita em sede de execução...pelo prazo máximo de 5 

(cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em questão.Torno-a definitiva 

nos moldes acima.Do réu LEONARDO –Do crime de posse de drogas para 

consumo pessoal –Submeto o réu às seguintes ...pelo prazo máximo de 5 

(cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em questão.Torno-a definitiva 

nos moldes acima.Do réu Edemar –Das circunstâncias judiciais do art. 59, 

do Código Penal são favoráveis ao réu: os antecedentes criminais; a 

conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as 

consequências, o comportamento, a quantidade e a natureza da droga, já 

que não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, com 

estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c 

art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, em 5 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.Reconheço a 

atenuante da confissão espontânea, porém a pena está em seu mínimo 

legal.Não há agravantes.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais 

de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço em regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena...Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 297987 Nr: 18476-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LUÍS DA SILVA PIRES - 

OAB:SP 65.661

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 463) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 430/462).

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427879 Nr: 26207-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR RODRIGUES NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16806/A

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 17), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274920 Nr: 17948-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO, 

MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA, Rg: 

1340889-5, Filiação: Oraldo Gomes Martins e Jailza Martins de Oliveira, 

data de nascimento: 02/03/1983, brasileiro(a), natural de Bandeirantes-MS, 

solteiro(a), servente, Telefone (65) 3691-2290. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação 

supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e:1.CONDENO o acusado 

MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 

180, “caput” do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES 

DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e 

mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época do fato.2. CONDENO o acusado 

NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO pela prática do crime 

previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (TRÊS) ANOS DE 

RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato.Considerando que o crime, 

praticado pelo acusado NICODEMOS, não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, à critério do Juízo das 

Execuções.ISENTO os acusados, que foram assistidos pela Defensoria 

Pública, do pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

FORMEM-SE os executivos de pena, que deverão ser encaminhados à 2ª 

Vara Criminal da Capital.COMUNIQUE-SE, por fim, ao TRE, via sistema 

INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o órgão do 

Ministério Público, a Defensoria Pública, o condenado NICODEMOS, e, via 

DJE, o condenado MARCOS.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 06 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327574 Nr: 23892-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA CONCEIÇÃO MARTINS DE 

OLIVEIRA, VALDINET APARECIDA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINET APARECIDA DA SILVA 

FERNANDES, Cpf: 02561864138, Rg: 1979292-1, Filiação: Maria Aparecida 

da Silva Fernandes e Valdevino Fernandes, data de nascimento: 

16/02/1990, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), 

camareira, Telefone 9937-0020. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, 

CONDENO:1. ADRIANO DA CONCEIÇÃO MARTINS DE OLIVEIRA nas 

sanções do art. 155, §4º, incisos II e IV c/c o art. 71, ambos do Código 

Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, 

a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 

10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato;2. VALDINET APARECIDA DA SILVA FERNANDES 

nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Considerando 

que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que 

ambos são primários e preenchem os demais requisitos previstos no art. 

59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto 

Penal, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, a 

critério do Juízo das Execuções e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.ISENTO 

os condenados, que foram assistidos pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

FORMEM-SE os executivos de pena, que deverão ser encaminhados à 2ª 

Vara Criminal da Capital.COMUNIQUE-SE, por fim, ao TRE, via sistema 

INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e o condenado ADRIANO, e, via DJE, a 

condenada VALDINET.

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, Hasnna Rodrigues 
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Miranda, digitei.

Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548575 Nr: 14318-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FERREIRA COSTA, PAULO 

SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19.848/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 DESIGNO audiência em continuação para o dia 28/MAR/2019 às 15h30.

INTIMEM-SE os réus, as Defesas constituídas e REQUISITEM-SE os 

Policiais Militares (fl. 08).

Ciência ao Ministério

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 514122 Nr: 21107-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 220/221).

CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente intimadas da 

sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde a 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

Tendo em vista que não foi expedido mandado de intimação de sentença 

para o acusado, pois ele não reside no endereço constante nos autos (fl. 

223), INTIME-SE o seu advogado para, no prazo de cinco dias, informar o 

endereço atualizado de seu cliente.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 234270 Nr: 14349-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR O. NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:OAB/MT 6674

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil .Processo 

isento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 10 de 

dezembro de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 464578 Nr: 2859-34.2014.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BUENO MAGALHÃES - 

OAB:7.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o relatório informativo produzido pela equipe técnica 

deste Juízo (fls. 147/149) consignou que a adolescente Rhaissa Nauany 

Alves Duarte está atualmente residindo em Poconé/MT com sua genitora 

(fls. 148/149), bem como considerando a regra do Juízo imediato prevista 

no artigo 147, inciso I, do ECA , com fulcro, ainda, na Súmula nº 383 do 

STJ , DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do 

presente feito em favor do Juízo da Comarca de Poconé/MT, para onde os 

autos deverão ser remetidos com as nossas homenagens para os 

devidos fins.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias nesta Comarca.

Ciência ao parquet.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445 Nr: 225-86.2003.811.0081

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE - CEVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIVAG - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:MT 7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON CESAR DE 

ALMEIDA - OAB:MT- 5039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADAUTON CESAR 

DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 225-86.2003.811.0081, 

Protocolo 445, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212389 Nr: 1996-78.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROSA DA SILVEIRA PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Dr. SÓCRATES MOTA MARTINS - OAB/MT 20916, advogado da 

vítima, para comparecimento em Audiência Preliminar, no dia 26 de 

fevereiro de 2019, as 14:00 horas, na sede deste Juizado Criminal.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003988-33.2017.8.11.0002

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:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 
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do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Joseline Maria Martins da 

Cruz Analista Judiciária 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: 1005817-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Quanto a citação 

infrutífera. VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de 

Moura Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 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: 1006086-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINS DE MATOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Joseline Maria Martins da 

Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003431-46.2017.8.11.0002

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:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005667-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULINO GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

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: 1004433-51.2017.8.11.0002

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:

NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

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: 1001532-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BUENO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
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MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009087-47.2018.8.11.0002

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:

RUBSCLERIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

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: 1003840-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (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:

AQUINO MIRANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Quanto a citação 

infrutífera do Requerido. VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. 

Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002251-92.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009276-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCOS DE CAMPOS (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000411-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDILENE DE MATOS NEVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008370-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008011-85.2018.8.11.0002

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:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008602-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN DAYANA SILVA CONCEICAO (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-41.2017.8.11.0002

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:

ALISSON GUIMARAES PARDIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005666-49.2018.8.11.0002

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:

MR DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP (RÉU)

RAYANNA DE CARVALHO (RÉU)

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009616-03.2017.8.11.0002

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:

CLAUDILEI RAMOS PACO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004537-43.2017.8.11.0002

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:

CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA (RÉU)

CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008448-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CRACCO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. E, na eventual 

indicação de novo endereço ou desentranhamento, em cumprimento da 

nova missiva, via oficial de justiça, INTIMA-SE, também, a parte autora 

para, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamentos das 

diligências do oficial de justiça, devendo para tanto, solicitar a competente 

guia pelo site: www.tjmt.jus.br, link: emissão de guias on 

line>diligências>emissão de guia de diligência. Após, preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. 

VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz 

Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004046-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-31.2017.8.11.0002

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:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

 

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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001079-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON DOUGLAS SURDI (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008168-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008168-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): REGINA CELIA GONCALVES DE 

MATOS RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Ciente 

do novo endereço da parte requerida informado pelo autor (ID. 16615081), 

todavia, conforme certificado em ID. 16700231 se trata do mesmo 

endereço disposto na exordial. 2. Assim, tendo em vista que a expedição 

de mandado/carta de citação em mesmo endereço, restará infrutífero, 

cancelo a audiência outrora designada e concedo ao autor o prazo de 5 

dias para que informe o atual endereço do requerido. 3. Após, conclusos 

para redesignação da audiência de conciliação. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004100-36.2016.8.11.0002

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:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007387-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. BARROS - ME (EXECUTADO)

LEA CRISTINA BARROS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006091-76.2018.8.11.0002

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:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. E, na eventual 

indicação de novo endereço ou desentranhamento, em cumprimento da 

nova missiva, via oficial de justiça, INTIMA-SE, também, a parte autora 

para, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamentos das 

diligências do oficial de justiça, devendo para tanto, solicitar a competente 

guia pelo site: www.tjmt.jus.br, link: emissão de guias on 

line>diligências>emissão de guia de diligência. Após, preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. 

VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz 

Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007300-80.2018.8.11.0002

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:
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OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-16.2018.8.11.0002

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:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009597-60.2018.8.11.0002

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:

EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias.E, na eventual 

indicação de novo endereço ou desentranhamento, em cumprimento da 

nova missiva, via oficial de justiça, INTIMA-SE, também, a parte autora 

para, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamentos das 

diligências do oficial de justiça, devendo para tanto, solicitar a competente 

guia pelo site: www.tjmt.jus.br, link: emissão de guias on 

line>diligências>emissão de guia de diligência. Após, preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. 

VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz 

Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002685-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. B. DINIZ - ME (RÉU)

KAMILA RODRIGUES BRAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

 

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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008039-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANGACAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006929-19.2018.8.11.0002

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:

VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009726-65.2018.8.11.0002

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:

OSMAR ALVES BEZERRA FILHO 02810478120 (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

executado(s). VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004188-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR CAMPOS VICTOR DA SILVA (EXECUTADO)

R.C.C VICTOR DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004723-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE BICA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

executado(s) VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008806-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. L. BERTACCO BARCOS (RÉU)

KAOUKAB FARAH (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006374-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA TALLES NUNES RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004008-24.2017.8.11.0002

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:

ANA GERMANA DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009617-85.2017.8.11.0002

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:

NANCI DAS DORES GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010428-11.2018.8.11.0002

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:

ELIEZER TABORDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010428-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ELIEZER TABORDA 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. Em análise aos autos, verifico que o 

autor não colacionou o Contrato social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido, requisito necessário para 

apreciação do pedido. 3. Ademais, verifico que não foram juntadas as 

guias e o comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisito necessário para análise da inicial. 4. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades apontadas, 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010335-48.2018.8.11.0002

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:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (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 3 3 5 - 4 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: A DE S 
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LACERDA JUNIOR - ME 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, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Contudo, em análise aos autos verifico que o autor não juntou a 

notificação do réu, de modo a comprovar sua mora. 5. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010122-42.2018.8.11.0002

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:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (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 2 2 - 4 2 . 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: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME 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, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não juntou o AR- Aviso de 

Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, 

trazendo apenas uma declaração em Id. 16505511, carecendo assim, do 

efetivo comprovante de seu recebimento 4. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, vejamos: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO 

DESACOMPANHADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – ATO QUE NÃO 

ATINGIU SUA FINALIDADE. Na ação de busca e apreensão é necessário 

que o autor, credor, junte o comprovante da entrega da carta com aviso 

de recebimento (AR), quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, 

desde que a entrega se realize no domicílio contratual, não bastando para 

o escopo legal a juntada de informações do carteiro/funcionário dos 

correios, pois não são dotados de fé pública – Ação improcedente. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10139396120168260554 SP 

1013939-61.2016.8.26.0554, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 30/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/05/2018).” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003960-31.2018.8.11.0002

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:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (RÉU)

CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO (RÉU)

AMAURI RICARDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001963-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação do(s) executado(s). 

VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria Martins da 

Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008665-09.2017.8.11.0002

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:

ELVIS PEROVANO DA SILVA (EXECUTADO)

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005909-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (RÉU)

AMANDA LEILA BARBACENA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE,11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-23.2016.8.11.0002

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:

MARIA AUXILIADORA TANITA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

ROBERTO AKIRA TANITA (EXECUTADO)

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária 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: 1007318-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do 

requerido. VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária 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: 1001602-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE MATOS COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

requerida. VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009367-18.2018.8.11.0002

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:

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009568-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009581-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002347-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA DA PAZ (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 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002091-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA NETA (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004975-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006642-90.2017.8.11.0002

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:

REGINA NAOMI AKIYAMA DE MATTOS (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006430-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR BATISTA (RÉU)

ARILSON OLIVEIRA AMBROSIO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006208-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DANIELI VIECILI (RÉU)

G B VIECILI - ME (RÉU)

HENAIS MICHELINE HOLZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001433-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PINHEIRO DE SOUZA 03229880129 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008442-56.2017.8.11.0002

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:

GCM TRADING MINERAL EXTRACTION LTDA - ME (EXECUTADO)

GISELE CRISTINE DE CAMPOS XAVIER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES - ME - ME (EXECUTADO)

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006791-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON PEDROSO MORAIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009601-34.2017.8.11.0002

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:

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (EXECUTADO)

SUELI BATISTA SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA 55150926191 (EXECUTADO)

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera do(s) 

requerido(s). VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária 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: 1000130-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA PRADO VEIGA BARREIROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

requerida. VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001559-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MIRANDA DE BRITO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

requerida. VÁRZEA GRANDE, 11 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005464-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CLEOTILDES PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005453-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002767-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. LUCIO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000305-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DE ALMEIDA SILVA (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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002810-49.2017.8.11.0002

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:

REGINA PASQUALI (EXECUTADO)

JOSHUA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

NILTON CESAR ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003041-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para informar corretamente o endereço para citação do 

executado, sendo que juntou apenas a diligencia indicando como bairro: 

Construmat, no prazo de 05(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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001189-17.2017.8.11.0002

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:

JOVANE SANTANA DA SILVA EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004374-97.2016.8.11.0002

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:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34342 Nr: 3017-27.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE 

LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme o item 5 da decisão de fls.132

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369800 Nr: 19309-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CFI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:20.100/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282339 Nr: 1120-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:10.541

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448354 Nr: 11097-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA NILZA FARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que dando cumprimento a determinação de 03/12/2018, consultei 

o sistema SISCONDJ e constatei a inexistência de valores disponível para 

estes autos, conforme extrato juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267202 Nr: 6263-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CHANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Certifico que consultando o sistema SISCONDJ constatei a inexistência de 

valores nestes autos, e nem comprovantes de depósitos para solicitar 

vinculação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116372 Nr: 362-58.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE 

DE VEÍCULOS LTDA, ALDIMIRO RODRIGUES BRÁS, IRENE BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Antonio Alvares - 

OAB:3432

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena, de 

retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 403712 Nr: 13285-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES, MARGARIDA 

FRANCISCO MARQUES SANCHES, HILTON MARQUES SANCHES, 

MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES, ALEXANDRE FIGUEIREDO 

SANCHES, GMS, ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, 

PANAMERICANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.294, KELLY MARCELA MAJOR - OAB:11941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:MT 7.627-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando as partes, para que pugnem pelo que entenderem 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o item III da decisão de 

fls. 495

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000294-22.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: SONIA MARIA PIMENTEL Vistos. . 1. DEFIRO o levantamento 

da importância depositada em Juízo em favor do patrono da requerida, tal 

como requerido nos autos. 2. Expeça-se, pois, o competente Alvará 

Judicial para a conta indicada pela parte. 3. Após, havendo custas 

processuais a serem recolhidas, intimem-se a parte interessada ao 

pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome na ficha de débitos do 

cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a anotações 

necessárias. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001005-27.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARCOS JOSE GONCALVES 

RÉU: BANCO PAN S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer e Pedido Liminar proposta por 

MARCOS JOSÉ GONÇALVES em face do BANCO PAN S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Afirma 

o autor que firmou contrato nº 027079011706 com a primeira requerida, 

em 18/08/2017, celebrando portabilidade via consignado público, para 

pagamento mediante desconto em folha. De acordo com o contrato, seriam 

descontadas 74 (setenta e quatro) parcelas mensais, no valor de R$ 

849,71 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos). 3. 

Ocorre que, segundo o autor, em setembro de 2017, foi surpreendido com 

3 (três) descontos em seu contracheque, no valor de R$ 664,46 

(seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) cada, 

realizado pela segunda requerida, totalizando a quantia de R$ 1.993,38 

(um mil e novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos). 

Ademais, verificou outro desconto irregular denominado CONTRIB. PREV. 

ABERTA – SABEMI, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais). 4. Alega que 

os descontos irregulares seguiram-se nos meses seguintes, mesmo após 

contatos e notificações extrajudiciais encaminhadas para as requeridas. 

5. Por esta razão, busca a antecipação da Tutela de Urgência para que 

seja determinada a imediata suspensão dos descontos supostamente 

irregulares até a devida adequação das contraprestações aos termos do 

contrato, sob pena de multa diária, e, no mérito, requer a condenação do 

requerido ao pagamento de danos morais e a inversão do ônus da prova. 

6. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de 

Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer e Pedido Liminar proposta por 

MARCOS JOSÉ GONÇALVES em face do BANCO PAN S.A. e SABEMI 

SEGURADORA S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. 8. Para a 

concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 9. A 

probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o 

juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. 10. Em relação ao pedido de suspensão 

dos descontos, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor. 11. Explico. Deve 

haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do julgador 

de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja 

concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em 

apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de 

contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será 

propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 12. Ademais, não 

restou demonstrado nos autos que a notificação fora entregue à 

instituição financeira requerida. 13. Por esta razão, INDEFIRO a tutela de 

urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário. 14. 

Cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir (CPC, art. 306). 15. 

Consigne no mandado que não sendo contestado o pedido, os fatos 

alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos. 16. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 07/03/2019, às 14h30min, 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). 17. Consigne, ainda, 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). 18. 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. 19. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o 

pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte 

hipossuficiente da relação. 20. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002347-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA DA PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002347-44.2016.8.11.0002; REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: FERNANDO 

PEREIRA DA PAZ Vistos. 1. Defiro o pedido formulado no Id 15257554, 

considerando que o exequente informou a localização do endereço do 
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executado. 2. Expeça-se o necessário para a citação do executado, 

conforme requerido. 3. Após, caso reste infrutífera a tentativa de citação, 

voltem-me conclusos para análise do pleito formulado no Id 15665933. 4. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000052-97.2017.8.11.0002

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:

FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA (RÉU)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000052-97.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA, ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI Vistos. 1. Trata-se de 

Exceção de Pré-Executividade oposta por ORDALIA MARIA NUNES 

BOSCARDIN, pugnando pela nulidade da fiança prestada, eis que a fiança 

se deu sem a anuência do seu esposo e, em razão disso, requer que seja 

declarada a sua ilegitimidade passiva. 2. O exequente manifestou em ID. 

15048648, asseverando a vontade da parte em se obrigar junto ao 

devedor principal pelo pagamento das obrigações assumidas. É o 

necessário relatório. DECIDO. 3. Sabe-se perfeitamente que a exceção de 

pré-executividade é medida extrema, só cabível nas hipóteses em que 

seja manifesta a inexistência de título executivo e quando a pretensão do 

executado esteja amparada em fato incontroverso e inimpugnável 

eficazmente pelo credor, tal como nos casos de vício formal do título 

executivo ou ausência deste. 4. A doutrina e a jurisprudência admitem a 

exceção de pré-executividade, mas desde que vise impedir o 

prosseguimento de execução/cumprimento de sentença que contenha 

nulidade absoluta e plenamente visível, a qual dispensa maiores dilações 

probatórias. A alegação de iliquidez e incerteza do título, bem como 

excesso de execução requer aferição pontual do alegado com prova 

exauriente e isso não se afina com os estreitos limites da exceção. 5. 

Assim sendo, para a procedência da exceção de pré-executividade, 

exige-se que o excipiente demonstre de plano, a existência de nulidade a 

impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de 

ofício pelo Juiz, sem que tal demonstração dependa de dilação probatória. 

6. In casu, a executada ora excipiente insurge-se sobre a ausência de 

autorização do seu cônjuge, fato que invalida o negócio jurídico por ela 

firmado, vez que é requisito elementar do contrato de fiança. 7. Pois bem. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode 

ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus 

respectivos herdeiros. 8. Sobre o assunto: “DECISÃO: ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 

recurso, nos termos do voto da Relatora. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO DE 

RELAÇÃO LOCATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE - MERO ERRO MATERIAL 

CONSTANTE NO DOCUMENTO QUANTO À PARTE CREDORA QUE NÃO 

VICIA O NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE DE FIANÇA - AUSÊNCIA DE 

OUTORGA UXORIA - PREJUÍZO QUE DEVE SER ARGUIDO PELO CÔNJUGE 

QUE NÃO PRESTOU A GARANTIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.649 DO 

CÓDIGO CIVIL - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO 

ESPONTÃNEO - EXEGESE DO ARTIGO 214, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE EXERCIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode 

ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus 

respectivos herdeiros. Precedentes. (AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, 

DJe 13/08/2015). 2. Conforme a remansosa jurisprudência do STJ, o 

comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de 

citação, conforme o disposto no art. 214, § 1º, do CPC.(AgRg no AREsp 

485.332/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1295592-5 - Curitiba - Rel.: Joeci 

Machado Camargo - Unânime - - J. 16.03.2016) (TJ-PR - AI: 12955925 PR 

1295592-5 (Acórdão), Relator: Joeci Machado Camargo, Data de 

Julgamento: 16/03/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1781 

15/04/2016)”. 9. Deste modo, a excipiente não é parte legitima para alegar 

a invalidade do contrato celebrado. 10. Inobstante a ilegitimidade da 

excipiente, verifico ainda que no contrato em que assumiu como fiadora, 

se declarou solteira, não podendo neste momento alegar que era casada, 

a fim de invalidar o negócio realizado. 11. Sobre o assunto, trago o 

recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

FIANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - 

OMISSÃO DO ESTADO CIVIL DO FIADOR - GARANTIA MANTIDA - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - Tendo o fiador falsamente declarado o seu 

estado civil de solteiro, não pode a sua esposa opor-se aos encargos 

cobrados sustentando a ineficácia da garantia por falta de outorga uxória 

- Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024150433860001 MG, Relator: 

Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 

16/03/2018)” 12. Diante do exposto, REJEITO a presente Exceção de 

Pré-Executividade. 13. Defiro o pedido o exequente em ID. 16760981, vez 

que restou devidamente comprovado/demonstrado nos autos que a 

devedora em questão é sócia/representante legal da empresa. 14. 

Expeça-se o mandado de citação a ser cumprido no endereço informado 

pelo autor em item supra. 15. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005709-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CORSINO CARDOSO (RÉU)

ITAMAR C. CARDOSO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005709-83.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ITAMAR C. CARDOSO - ME, ANA CORSINO CARDOSO Vistos. 1. Intime-se 

o autor para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca da 

certidão negativa do senhor Oficial de Justiça que aportou ao processo. 2. 

Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010455-91.2018.8.11.0002

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:

ADOLPHO DA SILVA PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010455-91.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ADOLPHO DA SILVA PAULO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 
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contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009581-09.2018.8.11.0002

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:

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009581-09.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Citem-se 

as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009568-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009568-10.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. EXECUTADO: JOSE MARIO DA SILVA 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 

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: 1009388-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)

TORNEARIA SUPORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

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 

1009388-91.2018.8.11.0002; REQUERENTE: TORNEARIA SUPORTE LTDA - 

ME, RAQUEL RODRIGUES DUTRA, NIVALDO DA SILVA 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 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 os Embargantes não trouxeram aos 

autos qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a 

impossibilidade da parte em arcar com os encargos processuais. 6. Dessa 
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forma, determino que sejam intimados os Embargantes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovem 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-72.2017.8.11.0002

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:

MARA REJANE GATTIBONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000959-72.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARA REJANE GATTIBONI Vistos. 1. 

Concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, para que o autor 

regularize sua representação processual, sob pena de extinção. 2. 

Ademais, convém ressaltar que não fora solicitada a Ata de Assembléia, 

nem sequer o Estatuto Social, conforme dispõe o autor no Id 16400709. 3. 

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002858-42.2016.8.11.0002

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:

JOAO ESTEVAM SOARES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002858-42.2016.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

JOAO ESTEVAM SOARES - ME Vistos. 1. Defiro o pedido de aditamento 

requerido pelo autor e determino a inclusão do requerido João Estevam 

Soares no polo passivo da presente demanda, considerando o disposto 

no art. 329, I do CPC. 2. Após, expeça-se o mandado para pagamento do 

valor indicado na inicial, nos termos do Id 4971939, no endereço indicado 

no Id 10846598. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001319-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME (RÉU)

LUCIA DE FATIMA SILVA ECKERT (RÉU)

ALYNNE ROBERTA SILVA ECKERT (RÉU)

ALTEMAR ROBERTO ECKERT (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001319-70.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME, LUCIA DE FATIMA 

SILVA ECKERT, ALTEMAR ROBERTO ECKERT, ALYNNE ROBERTA SILVA 

ECKERT Vistos. 1. Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO 

BRASIL S.A em desfavor de DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE 

LTDA – ME, LUCIA DE FATIMA SILVA ECKERT, ALTEMAR ROBERTO 

ECKERT e ALYNNE ROBERTA SILVA ECKERT partes qualificadas nos 

autos. 2. Analisando os autos verifico que as partes vieram informar que 

realizaram um acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento (Id 15123563). 3. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do 

feito até a data da última parcela do acordo em 01/09/2023, na forma dos 

art. 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido 

no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008264-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE ROCHA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008264-73.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ISAQUE ROCHA NUNES Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que o autor comprovou o pagamento das custas iniciais, uma vez 

que juntou um comprovante de pagamento, sem anexar a respectiva guia 

de recolhimento. 2. Dessa forma, oportunizo ao autor, no prazo de 05 

(cinco) dias sanar a irregularidade apontada, sob pena de extinção. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009367-18.2018.8.11.0002

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:

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009367-18.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL 

EIRELI, VALQUIR JOSE GONCALVES Vistos. 1. Citem-se os devedores 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1004209-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE REZENDE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004209-16.2017.8.11.0002; DEPRECANTE: BANCO HONDA S/A. 

DEPRECADO: CLAUDIO DE REZENDE SOUZA Vistos. 1. Considerando o 

que o advogado da parte autora, devidamente intimado, deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação, determino a devolução da Carta Precatória ao 

Juízo de origem, em atenção ao disposto no Art. 991 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), bem como, no do Art. 16 da Resolução TJ-MT/TP nº 

03 de 2018. 2. Após, arquive-se com as baixas e cautelas devidas. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009421-18.2017.8.11.0002

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:

FABIO BENEDITO DE PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 4 2 1 - 1 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO 

BENEDITO DE PROENCA Vistos. 1. Considerando que entre a data do 

pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO o 

pedido de sobrestamento do feito. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário. 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002134-38.2016.8.11.0002

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:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002134-38.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME Vistos. 1. Defiro o 

pedido formulado no Id 16003975. 2. Atenda-se como requer, 

expedindo-se o respectivo mandado de citação para o endereço indicado. 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006092-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL BATISTA RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006092-61.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VITAL BATISTA RIBEIRO NETO 

RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Em análise aos autos, verifico que não foram 

anexados aos autos as guias de recolhimento das custas processuais e 

Taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-22.2017.8.11.0002

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:

ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006265-22.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS 

Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo 

requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede de 

juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. 

Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a consequente 

extinção do feito, expeça-se o competente mandado de citação ao 

requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º 

do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 

1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009018-15.2018.8.11.0002

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:

ROCKLANDE DE ALMEIDA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 0 1 8 - 1 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: ROCKLANDE DE 

ALMEIDA PORTO 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 de Id 15716768 – pág. 1, especificamente o CEP, diverge 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 621 de 629



daquele informado no contrato entabulado entre as partes. Ademais, a 

segunda notificação extrajudicial juntada ao feito refere-se ao grupo 

04741, diferentemente daquele indicado no contrato, qual seja, grupo nº 

0143 o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade que impede o prosseguimento do feito 

(comprovando a mora do devedor), 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004746-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ CARRARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004746-75.2018.8.11.0002; AUTOR(A): RENATO LUIZ CARRARO RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 intimado o autor 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009082-25.2018.8.11.0002

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:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009082-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUIZ ROBERTO DA SILVA Vistos. 1. Considerando que entre 

a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, 

INDEFIRO o pedido de dilação. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

o autor comprovar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisito necessário para apreciação do pedido, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 

485 do CPC). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006525-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006525-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOSE CARLOS ALTRAO, ANTONIO ALTRAO Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000364-73.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: GABRIELA APARECIDA GALIEGO SILVADOS REIS Vistos. 1. 

Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º). 

2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se eventual 

transcurso de prazo para interposição de recurso da parte contrária. 4. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009708-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIARA VIANA COSTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009708-44.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL REQUERIDO: THATIARA VIANA COSTA Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Execução proposta por SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA em 

face de THATIARA VIANA COSTA, ambos devidamente qualificados. 2. 

Analisando os autos, verifico que a devedora reside na Comarca de 

Cuiabá/MT, conforme consta do título anexado aos autos. 3. Assim, em 

respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem como com fulcro no artigo 101, I, 

do CDC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde 

estes autos deverão ser encaminhados, após as baixas de estilo. 4. 

Intime-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006513-85.2017.8.11.0002

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:

ROBERTO CAVALCANTE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006513-85.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROBERTO 

CAVALCANTE DE CARVALHO 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. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000894-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: APARECIDA DE ABREU 

PERIS Vistos. 1. Considerando a audiência realizada, fica o autor intimado 

para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão 

negativa do senhor Oficial de Justiça, requerendo pelo que entender 

necessário. 2. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006509-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEZI APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006509-14.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LEZI APARECIDA DA SILVA RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Cautelar Exibitória de 

Documentos interposta por LEZI APARECIDA DA SILVA em desfavor do 

BANCO PAN S/A, requerendo a exibição dos documentos 

consubstanciados no pedido inicial. 2. Todavia, em razão da nova 

sistemática processual, recebo a inicial como pedido de Produção 

Antecipada de Provas, nos termos dos artigos 381 a 383 do CPC. 3. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, 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). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 07/03/2019, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 8. 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. 

9. Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007200-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA RODRIGUES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007200-28.2018.8.11.0002; AUTOR(A): PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RÉU: MADALENA RODRIGUES VIEIRA 

Vistos. 1. Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se a requerida 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 12/03/2019, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

a requerida 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: 1002410-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL BATISTA RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002410-98.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VITAL BATISTA RIBEIRO NETO 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação revisional de contrato 

c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por VITAL 

BATISTA RIBEIRO NETO, em face de BANCO PAN S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que vem 

sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento desde o mês de 

julho de 2015, no valor de R$- 172,51 (cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), referente a cartão de crédito. Assevera que 

jamais recebeu ou usou qualquer cartão da instituição financeira, de modo 

que, os descontos realizados em sua folha são indevidos. 3. Assevera 

que, de fato, realizou um empréstimo com a ré no valor de R$- 3.428,90 

(três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) em junho 

de 2015, todavia, afirma, nunca lhe fora informado que referida operação 

se tratava de cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo 

consignado. 4. Por fim, alega que a assinatura aposta no contrato não lhe 

pertence, pois, nunca assinou qualquer contrato anuindo com a referida 

operação. 5. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em 

sede de tutela de urgência antecipada seja determinado o imediato 

cancelamento dos descontos, e, no mérito, requer que seja declarada a 

inexistência do débito, com a consequente condenação da requerida em 

indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores 

cobrados. 6. Juntou aos autos o extrato que comprova os descontos, 

holerites e contrato. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. 8. Trata-se de Ação revisional de contrato c/c indenização por 

danos morais e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada, promovida por VITAL BATISTA RIBEIRO NETO, 

em face de BANCO PAN S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

pelos fatos narrados no relatório acima. 9. O autor, em sede de inicial, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

imediata suspensão dos descontos mensais em sua folha de pagamento 

no tocante ao débito de cartão de crédito. 10. Preconiza o artigo 300 do 

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”. 11. No caso dos autos, vejo que a autora não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. 

Explico. Inicialmente, é de se notar que no dia 26.06.2015, houve o 

depósito no valor de R$- 3.428,90, na conta bancária do autor, importância 

esta devidamente declarada no termo de adesão ao regulamento para 

utilização do cartão de crédito consignado (Id. 12464188), anexo à 

“solicitação de saque via cartão de crédito”, valor este não questionado 

pelo autor. 12. No mais, tenho como precipitada a concessão da medida de 

urgência com amparo nas alegações de que nunca realizou tal operação 

com a requerida e que a assinatura constante do contrato não é sua, o 

que somente será possível com a instrução processual. 13. Neste esteio, 

diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do 

dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, 

indefiro o pedido liminar. 14. 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). 15. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 16. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 12/03/2019, às 14h20min, 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). 17. Consigne, também, que 

caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 18. 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. 19. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo 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. 20. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 21. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001589-94.2018.8.11.0002

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:
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ROMECY ALBERTO TOLDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO 

1001589-94.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROMECY ALBERTO TOLDO Vistos. . 

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, em face de 

ROMECY ALBERTO TOLDO, também qualificada, visando liminarmente à 

apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente 

em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva 

do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação. Efetivada a medida liminar e a citação da parte requerida, o bem 

foi apreendido, vindo a requerida apresentar pedido de purgação de mora 

no tocante às parcelas vencidas. 3. Vieram-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 4. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO DA 

PURGAÇÃO DA MORA 5. No caso dos autos, a parte devedora pugnou 

pelo pagamento das parcelas vencidas, deixando transcorrer o prazo sem 

que houvesse o pagamento integral do débito. 6. Pois bem, com o advento 

da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais 

falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo 

§2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. 7. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 8. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO 

DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). (AI 

91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)” 9. Desta 

forma, e considerando que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal 

prazo, a mesma quedou-se inerte, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento. 10. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da 

parte requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o 

pagamento da integralidade do débito pendente, deverá responder pela 

sua inércia. 11. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. DISPOSITIVO 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos. 13. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual que ora defiro 

em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 14. Autorizo o 

levantamento dos valores depositados a título de purgação parcial da 

mora, em favor do requerido, na conta indicada no Id. 16511222. 15. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 16. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005998-16.2018.8.11.0002

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:

HONORIO DE SOUZA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005998-16.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: HONORIO DE SOUZA MATTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em face de 

HONÓRIO DE SOUZA MATTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A liminar fora deferida (Id. 14498112), oportunidade em que fora 

determinado ao autor regularizar a representação processual. 3. O autor 

interpôs Embargos de Declaração (Id 14681224). 4. Na sequência, o autor 

informou ao Juízo que o requerido realizou o pagamento das parcelas de 

nº 22/48 e 23/48, vencidas em 01/04/2018 e 01/05/2018, respectivamente, 

após o ajuizamento da ação e ainda, juntou a procuração atualizada (Id 

15959020). 5. Com efeito, o autor informa que a inadimplência permanece, 

de acordo com a nova planilha de demonstrativa do débito, considerando 

que não foram realizados os pagamentos das demais parcelas vencidas a 

partia de 01/06/2018. 6. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

DECIDO. 7. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

J. SAFRA S/A em face de HONÓRIO DE SOUZA MATTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 8. Analisando a inicial, verifico que a 

ação de busca e apreensão fora proposta em virtude de suposta mora da 

parte requerida, referente à parcela com vencimento em 01/04/2018 e 

seguintes. 9. Todavia, de acordo com as alegações do autor (Id 

15959020), o requerido teria realizado o pagamento das parcelas com 

vencimento em 01/04/2018 e 01/05/2018. 10. Dessa forma, considerando 

que a parcela que ensejou a propositura desta ação fora adimplida, a 

extinção do feito é a medida que se impõe, uma vez que ausente o 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, qual seja, a constituição em mora do devedor. 11. Ademais, 

tendo em vista a juntada da procuração atualizada, tenho que os 

Embargos de Declaração restaram prejudicados. 12. Ante o exposto, 

revogo a liminar concedida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 13. Custas processuais pagas na distribuição. 

14. Recolham-se eventuais mandados distribuídos. 15. Autorizo o 

levantamento dos valores depositados no feito, mediante alvará, em favor 

do terceiro interessado. 16. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 17. P. 

I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-20.2018.8.11.0002

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:

KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005073-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO J. SAFRA 

S.A. em face de KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando à apreensão do bem descrito 

na exordial. 2. Em decisão Id 14351827 fora concedido o prazo de 15 

(quinze) dias para que o autor emendasse a inicial, a fim de comprovar a 

mora do requerido. 3. Todavia, no Id 14763769, o autor informou que a 

notificação recebida pela parte requerida é válida, eis que se referia à 

parcela vencida a partir de 01/04/2018 e as demais subsequentes e, 

considerando que ela foi recebida em 17/05/2018, alega que houve a 

regular constituição em mora referente à todas as parcelas que venceram 

até a data da entrega da notificação. 4. Pois bem, em que pese à emenda 

realizada pelo autor, verifico que a notificação acostada no Id 13761722, 

acusou a mora do devedor referente à parcela com vencimento em 

01/04/2018. 5. Entretanto, denota-se da planilha apresentada no Id 

13761748 que a referida parcela encontrava-se devidamente paga. 6. 

Assim, inexistindo a mora, não há respaldo para o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão requestada na inicial, tampouco para a 

própria propositura da demanda (Súmula n. 72/STJ). 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS 

INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. 

MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da mora é 

requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora de 

consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o 

pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e 

apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 8. Desta feita, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos 485, IV c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 10. Custas pagas na 

distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005925-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MUNIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005925-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOEL MUNIZ DE AGUIAR Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOEL MUNIZ DE AGUIAR, 

ambos devidamente qualificados nos autos, visando à apreensão do bem 

descrito na exordial. 2. Em decisão Id 14478933 fora concedido prazo 

para que o autor emendasse a inicial, comprovando a mora do requerido, 

visto que colacionou aos autos Notificação Extrajudicial que retornou com 

o motivo “NÃO PROCURADO” e ainda, a parcela constante na notificação 

encontra-se paga (05/02/2018), de acordo com a planilha do débito. 3. 

Ademais, a parte autora juntou o Instrumento de Protesto (Id 14142018), 

sem esgotar os meios de para localização do devedor. 4. Na sequência, a 

parte autora peticionou no feito requerendo a juntada das notificações 

extrajudiciais, bem como, do instrumento de protesto, a fim de comprovar a 

mora do requerido. 5. Entretanto, a primeira notificação, a qual retornou 

com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, fora encaminhada para 

endereço diverso daquele constante no contrato, conforme Id 14667080. 

6. Já a segunda notificação (Id 14667082), novamente juntada ao feito e 

encaminhada para o endereço do contrato, refere-se à parcela com 

vencimento em 05/02/2018, a qual se encontra paga de acordo com a 

planilha do débito. Ademais, o aviso de recebimento retornou com o motivo 

“NÃO PROCURADO”. 7. Pois bem, em que pese os argumentos do autor, 

ressalto que o Instrumento de Protesto, por si só, não tem o condão de 

constituir em mora o devedor, uma vez que a jurisprudência tem colocado 

um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. 8. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves 

da Rocha, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da 

Publicação DJE: 29/03/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do 

devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 

911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar 

ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu 

endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)” 

9. Desta feita, não comprovada a regular constituição em mora da parte 

devedora, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 7. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, IV, do CPC. 8. Custas pagas na distribuição. 9. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. P.I.C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004231-40.2018.8.11.0002

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:

PARADA OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 2 3 1 - 4 0 . 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: PARADA 

OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em desfavor de PARADA OBRIGATORIA CASA DE 

CARNE EIRELI - ME, partes devidamente qualificados nos autos. 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 
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assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Pois bem. Fora oportunizada à 

parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos 

documento válido que comprovasse a constituição em mora do requerido, 

eis que a notificação fora encaminhada para endereço diverso do 

contrato. 4. Buscando comprovar a mora do requerido, o autor juntou nova 

notificação em Id. 14012942, esta por sua vez, encaminhada para o 

endereço indicado no contrato, entretanto, denoto que a referida 

notificação fora realizada após a propositura da ação, situação esta não 

admitida, vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 5. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS 

VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” 6. Desta feita, considerando 

que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 7. Custas 

pagas na distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 9. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008865-79.2018.8.11.0002

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:

JOAO DOMINGOS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 8 8 6 5 - 7 9 . 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: JOAO 

DOMINGOS DE BRITO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de JOÃO DOMINGOS DE BRITO, ambos qualificados nos autos, 

visando a apreensão do bem descrito na exordial. 2. Aportou aos autos, 

petição do autor, informando que a parte requerida realizou o pagamento 

das parcelas que ensejaram a propositura da presente ação, requerendo, 

portanto, a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. 3. Os 

autos vieram conclusos. Em síntese, é o relatório. Decido. 4. Pois bem. 

Uma vez adimplida as parcelas que deram origem aos autos, não faz 

sentido o prosseguimento desse feito, em razão da perda superveniente 

do objeto da demanda, não tendo mais o autor, interesse processual em 

seu seguimento. 5. Desse modo, uma vez pago o débito, perde-se o objeto 

da ação de busca e apreensão, ensejando à extinção do feito. 6. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 7. Custas pagas na 

distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

9. P.I.C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004076-08.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: DIONE RIBEIRO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face de 

DIONE RIBEIRO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando a apreensão do bem descrito na exordial. 2. Fora intimado o 

patrono do autor para que se manifestasse acerca da diligência do senhor 

Oficial de Justiça (Id 11506592). 3. Em razão da sua inércia (Id 12099528), 

expediu-se carta de intimação pessoal do autor pelo correio para que a 

parte desse o cumprimento na determinação, sob pena de extinção (Id 

13383150). 4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo 

intimada pessoalmente a dar o devido impulso processual (Id 13881913), 

não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos (Id 

14312032), não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008872-71.2018.8.11.0002

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:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008872-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VERA LUCIA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de VERA LÚCIA DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id 16064637, 

a parte autora veio aos autos requerendo a extinção do feito, em razão da 

superveniente falta de interesse de agir, eis que a requerida efetuou o 

pagamento das parcelas que ensejaram a mora. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, eis que a ação sequer foi 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. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008355-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON DE SOUZA NEPOMUCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008355-66.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ODILSON DE SOUZA NEPOMUCENO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

ODILSON DE SOUZA NEPOMUCENO, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial (Id 

15361130), fora encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato, ocasião em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a 

fim de comprovar a mora do devedor, bem como, retificar o valor da causa 

e recolher as custas remanescentes (Id 15580631). 3. Isso porque, o 

direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para 

sanar a referida irregularidade, este trouxe novamente a mesma 

notificação que outrora fora encaminhada para endereço diverso do 

constante no contrato (Id 16824346). Ademais, a notificação encaminhada 

para o endereço do contrato (Id 16637589) retornou com o motivo “não 

procurado”. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a 

localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a 

intimação por edital, objetivando atender as exigências formais impostas 

pela lei. 7. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - 

ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO 

POR EDITAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei 

determina a cientificação ao devedor por carta expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos, não condiciona a entrega em mãos 

próprias. 2. A intimação de PROTESTO realizada POR EDITAL configura 

medida excepcional, autorizada somente em algumas hipóteses dispostas 

no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no caso de o devedor se encontrar em 

local incerto ou ignorado, ou mesmo se RECUSAR a receber a notificação. 

3. Verificada a ocorrência de uma das possibilidades do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-lei 911/69 e comprovada a mora do devedor fiduciário, o 

deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. 4. 

Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 10625120053479001 MG , 

Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 06/03/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/03/2013) – (destaque nosso) 8. Contudo, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 11. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. 12. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV do CPC. 13. Custas pagas na distribuição. 

14. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 15. P.R.I. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 594/2018-GRHFC 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 
JANEIRO/2019, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 
CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 
finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 
competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 
cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-
CM, de 18/01/2017;  

 
CONSIDERANDO a escala de Plantão dos Magistrados da Comarca de Cuiabá, durante o 
Recesso Forense 2018/2019. 

 
CONSIDERANDO o relatório de  afastamentos dos Magistrados da Comarca de Cuiabá, 
referente ao mês de Janeiro/2019. 

 
RESOLVE: 
 
ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Janeiro de 2019, das 
áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

  
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 07/01/2019 até as 11:59h do dia 11/01/2019 
Juiz(a): Dr. PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JÚNIOR 
 Juízo da 4ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor: MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI 
 Telefone(s): 3648-6405 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: FABIANO FERREIRA DA SILVA 
  Telefone(s): 99661-5015 

FÁTIMO NUNES SIQUEIRA 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 11/01/2019 até as 11:59h do dia 18/01/2019 
Juiz(a): Dr. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA 
 Juízo da 1ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor: DEIVISON FIGUEIREDO PIMENTEL 
 Telefone(s): 3648-6315 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES 
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  Telefone(s): 99661-5015 
                                                RONALDO ALVES CORREA 

Telefone(s): 99251-5661 
Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 18/01/2019 até as 11:59h do dia 25/01/2019 
Juiz(a):    Dr. CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS 
                                                Juízo da 2ª Vara Cível 
Gestor:     AMANDA MEIRA FLORENTINO DE FIGUEIREDO 

 Telefone(s): 3648-6215 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 99661-5015 
 JAMIL ALOIDE DE SOUZA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 25/01/2019 até as 11:59h do dia 31/01/2019 
Juiz(a):    Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI 
                                                Juízo da 9ª Vara Cível 
Gestor:     JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA 

 Telefone(s): 3648-6365 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: LICIANA APARECIDA TADAIESKI RODRIGUES 

 Telefone(s): 99661-5015 
 LOURENÇO NUNES DE SIQUEIRA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 07/01/2019 até as 11:59h do dia 11/01/2019 
Juiz(a):    Dr. JAMILSON HADDAD CAMPOS 
                                                 Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. contra a Mulher 
Gestor:     MURILO CÉSAR DE ARAÚJO VIEIRA  

 Telefone(s): 3648-6605 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  NIVALDO FAGUNDES DA SILVA  

 Telefone(s): 99642-8737 
 LUCY JESUS DOS SANTOS 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 11/01/2019 até as 11:59h do dia 18/01/2019 
Juiz(a):    Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 
                                                Juízo da 4ª Vara Criminal 
Gestor:     ROBERTA SOARES DE MORAIS MULLER 

 Telefone(s): 3648-6185 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  ORIVALDO CARVALHÃES DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 GÉZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA 
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 Telefone(s): 99326-7998 
Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 18/01/2019 até as 11:59h do dia 25/01/2019 
Juiz(a):   Drª. SILVANA FERRER ARRUDA 
                                                Juízo da 5ª Vara Criminal 
Gestor:    WEKSLEY BALTAZAR SILVA 

Telefone(s): 3648-6195 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                 JOÃO DE DEUS NUNES 

Telefone(s): 99642-8737 
RICARDO ROBERTO DOS SANTOS 
Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 25/01/2019 até as 11:59h do dia 31/01/2019 
Juiz(a):    Drª. MARIA ROSI DE MEIRA BORBA 
                                                 Juízo da 8ª Vara Criminal 
Gestor:     EDENIRCE MIRANDA SERAFIM DA COSTA 

 Telefone(s): 3648-6225 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: MIGUEL CARLOS TADEU ATALA 

 Telefone(s): 99661-5015 
 WILSON WAGNER PEREIRA CARDOSO DE SOUZA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
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expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº. 595/2018-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 expediente CIA 070.7582-97.2018 oriundo do Sindojus, 

 
RESOLVE: 

  
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de 
Justiça da Zona Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o 
trimestre de JANEIRO a MARÇO/2019,  na forma abaixo discriminada: 

 
 Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março 2019 
Período Oficial de Justiça 
De 07/01/2019 a 11/01/2019 Gicélia Pedra Capioto 
De 14/01/2019 a 18/01/2019 Amilson Miguel da Silva 
De 21/01/2019 a 25/01/2019 Thiago Francisco de Campos 
De 28/01/2019 a 01/02/2019 Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
De 04/02/2019 a 08/02/2019 David Ruelis 
De 11/02/2019 a 15/02/2019 Orlando Noronha da Luz 
De 18/02/2019 a 22/02/2019 Celson Célio de Amorim 
De 25/02/2019 a 01/03/2019 Otávio Gonçalves de Souza 
De 06/03/2019 a 08/03/2019 Dinah Ribeiro Rodrigues 
De 11/03/2019 a 15/03/2019 Fátimo Nunes Siqueira 
De 18/03/2019 a 22/03/2019 Katia Cilene Silva Santos 
De 25/03/2019 a 29/03/2019 Maurício Silva Santos 

 
Art. 2º - O Oficial de Justiça que estiver escalado deverá permanecer na Secretaria da 11ª Vara 
Criminal, a partir das 16 horas até o término dos trabalhos das audiências de custódia, à 
disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 
diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos. 

 
Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os 
Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail 
funcional.  

 
Art. 5º - A escala semanal de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada. 

  
Art. 6º - Nos casos de ausência, justificada ou injustificada, do Oficial de Justiça escalado para o 
cumprimento do plantão semanal, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado outro Oficial da Zona Presídio, dentre aqueles que não constam na 
presente escala, pela ordem alfabética.  
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Art. 7º - Nos casos do artigo 6º, se os Oficiais não escalados por esta Portaria estiverem 
afastados, fica imediatamente escalado o Oficial de Semana Subsequente, na ordem da escala de 
plantão. 

 
Art. 8º - Na semana em que estiver escalado para o plantão da custódia, o oficial de justiça 
ficará suspenso da distribuição diária de mandados. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 
COMARCA DE SINOP 
 

 
EDITAL N. 05/2018 

 
O JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital, torna público, após o prazo de recurso, o resultado definitivo dos 
candidatos classificados com as notas dos candidatos da prova objetiva e da prova prática de 
sentença, em conformidade com o Edital n. 01/2018, de 10.10. 2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônica, Edição de nº 10357, de 11.10.2018. 

 

1.Da classificação Definitiva dos Candidatos 
CL* CANDIDATO 

NPO* 
 

NPPS* 
NOTA  

FINAL* 
1 George HevertonAntonio Silva 80 85 83.75 
2 Thiago Silva Mendes 65 90 83.75 
3 AntonioOrli Macedo Melo 70 85 81.25 
4 Alexandre Magno Zarpellon 60 85 78.75 
5 Thiago Máximo da Silva 75 80 78.75 
6 Mayara ReinehrFaganello 65 80 76.25 
7 Cristina da Silva Assunção Cadidé 80 70 72.5 
8 MariangelyMenegazzo Medeiros 65 65 65 
9 Marcielen Garcia Santos 70 60 62.5 

10 Andréia Milano Jordano Silva 60 60 60 
Notas: 
*CL: Classificação 
*NPO: Nota da Prova Objetiva 
*NPPS: Nota da Prova Prática de Sentença 
*NOTA FINAL: {[NPO+(NPPSx3)]/4} 
 
2.Da Apresentação dos Documentos 
2.1 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de SINOP, Praça dos Três 
Poderes, 175 – centro, Sinop/MT, em consonância com o item 18.3 do Edital de abertura n. 
01/2018, de 10.10. 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica, Edição de nº 10357, 
de 11.10.2018,no prazo de cinco (5) dias úteis, após a publicação deste Edital, os seguintes 
documentos:  
a) cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), em consonância com a 
Lei 13.726/2018, de 08/10/2018; 
b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e federal, 
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu;  
c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca onde pretende 
exercer a função;  
d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a partido 
político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) cópia do diploma, em consonância com a Lei 13.726/2018, de 08/10/2018;  
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f) certidão de inscrição regular na OAB;  
g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois anos;  
h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial;  
i) duas fotografias 3x4, recentes. 
J)Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício da advocacia, 
inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de 
advogado em causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo único, do 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.  
 
2.2 A entrega dos documentos também poderá ser feita por procuração pessoal original, com 
firma reconhecida, sendo vedado o envio por meio eletrônico ou fax e devendo o procurador 
apresentar seu documento de identificação oficial. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma da Lei.  

 
Sinop, 11 de dezembro de 2018. 
 

 
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 
 

EDITAL N. 19/2018/RH 
 
O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, Dr. Jones 
Gattass Dias, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 
16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura do II Processo Seletivo 
para análise de currículo com a finalidade de credenciar Pessoa Física na área de Fisioterapia 
e Psicologia para atendimento de servidores da Comarca de Várzea Grande, cujo procedimento 
obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar na 
área de fisioterapia e psicologia na Comarca de Várzea Grande/MT, conforme o quadro do 
Anexo III. 
1.2. A Coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade do Juiz de 
Direito Diretor do Foro Dr. Jones Gattass Dias, secretariado pela Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo, instituída pela Portaria n.º 2/2018/RH/VG e composta pelos seguintes membros: 
Elcy Furquim Rosa – Presidente 
Valdnéia Alves Duarte – Membro 
Adriana Ruzzante Gagliardi – Membro  
Waldisley Alves Teixeira - Membro 
 
2.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 
d) análise da documentação e do currículo; 
e) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente, no endereço Avenida Castelo Branco, 
s/n, bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, na Central de Recursos Humanos do Foro, no 
período de 7 a 18.1.2019, das 10h às 19h, considerando-se como extemporânea e sem validade 
qualquer inscrição feita fora desse período. 
3.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo, a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, do direito de excluí-lo do Processo Seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
CPF, data de nascimento), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo de que trata o Provimento 
16/2016-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
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II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, 
e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP); 
VI. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 
inscrição, no Recursos Humanos do Foro, em consonância com a Lei da Desburocratização: 
I – cópia da Carteira de Identidade acompanhada da original;  
II – cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) acompanhada do original; 
III – certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV – cópia do diploma de curso superior, para profissionais fisioterapeutas e psicólogos 
acompanhada do original; 
V – cópia dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para cumprimento do que 
dispõe o item 7 deste edital, acompanhados dos originais; 
VI – certidão negativa pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato, para 
profissionais fisioterapeutas e psicólogos; 
VII – atestado de sanidade física e mental; 
VIII – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
IX – declaração de parentesco (Anexo II); 
X – uma fotografia 3x4 recente. 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
6.1. É motivo para indeferimento a ausência de comprovação de existência de pelo menos uma das 
hipóteses avaliadoras indicadas no item 5. 
6.1.1. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo apreciará os documentos protocolizados pelos 
candidatos inscritos preliminarmente, para fins de comprovação dos requisitos exigidos para a área que 
deseja concorrer. 
6.1.2. O candidato que apresentar a documentação incompleta será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
6.1.3. A relação dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada será publicada no DJE - Diário 
de Justiça Eletrônico e divulgada no site do Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico 
http://www.tjmt.jus.br, bem como no Quadro de Avisos do Fórum, na data provável de 1.2.2019. 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
7.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Várzea 
Grande/MT, sendo a nota composta da seguinte forma: 
7.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
7.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
7.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 7.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 7.1.2. 
7.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
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c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
7.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
7.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
 7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver; 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 6,1,2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital. 
 
8. DO CREDENCIAMENTO 
8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2018/CM. 
8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
8.3. Serão considerados aptos para efeito de credenciamento os candidatos que obtiverem nota 
superior a 0,25(vinte e cinco centésimos) de ponto. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2016. 
9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018. 
 
 
JONES GATTAS DIAS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 
VÁRZEA GRANDE. 

 

 

 

 

Eu_______________________________________________________________________, 
nacionalidade______________________, portador(a) do CPF 
n.º__________________________________ e RG n.º____________________________, residente e 
domiciliado(a) _____________________________________________________________________, vem 
requerer a sua inscrição para o credenciamento de ____________________________________ para 
atendimento de servidores da Comarca de Várzea Grande, juntando, para tanto, os documentos 
exigidos no artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 
verdadeiras. 

 

____________________, _________ de _____________________de 2018.  

 

 

                                    _______________________________  
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ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL 

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS  
Nome: 
 
 

Data de Nascimento: 

RG: 
 
 

Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: 
 
 

Zona: Seção: 

Estado Civil: 
 
 

Profissão: Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: 
 
 

PIS/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 
 
 
e-mail: 
 
 

Telefone Residencial Telefone Comercial 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 
 
 
Curso 
 
 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu_______________________________________________________________________, 

nacionalidade_____________________________, portador(a) do CPF n.º______________________ e RG 

n.º__________________________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 

19/2018/RH e do Provimento 16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissional na área de Fisioterapia, Psicologia para atendimento de servidores 

da Comarca de Várzea Grande, que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas. 

 

Várzea Grande/MT, ___ de ____________________de 2018. 

 

                            

  

                                                  ______________________________  
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ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

NOME DO CANDIDATO(A) : 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 

 

  

PAI: MÃE: 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO 

GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 

ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  

 (      )SIM                                             (      )NÃO  

 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 

 

   

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM 

CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA ASSINATURA 
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