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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

De Ordem da MMa Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC, intimo os 

patronos das partes abaixo relacionados acerca da Portaria de Nomeação 

de Médico Perito e da data das audiências do Mutirão DPVAT. Anoto que a 

intimação do autor para a audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC)

Informo que os 84 primeiro (oitenta e quatro) processos indicados no 

quadro abaixo terão as perícias e audiências realizadas no dia 18/04/2017 

a partir das 7:00 horas os demais serão realizados no dia 18/04/2017 à 

partir das 7:00 horas, seguindo a ordem indicada na tabela.

CONSIDERANDO o Termo de Parceria firmado entre o Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Alta Floresta/MT com a Seguradora 

LÍDER DPVAT, RESOLVE: 1 - DESIGNAR o período de 18/04/2017 a 

19/04/2017 partir das 07:00 horas, para a realização do MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO DPVAT, abrangendo processos de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT que tramitam nas Varas Cíveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT. 2 – NOMEAR o médico a seguir, para atuar como perito 

judicial, nos processos em que há realização de perícia: Fernanda Sutilo 

Martins, CRM 8137/MT. §1º - Os laudos da perícia/avaliação médica serão 

apresentados conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT. 

§2º - A remuneração do perito seja custeada pela Seguradora Líder 

DPVAT, à razão de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) por avaliação 

médica realizada. §3º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida 

certidão atestando o número de avaliações médicas realizadas por cada 

um dos médicos avaliadores. §4º - Os pagamentos dos honorários 

periciais realizar-se-ão mediante depósito em conta judicial junto ao 

SISCONDJ, vinculado aos processos abrangidos pelo Mutirão em que 

consta a avaliação médica realizada, esclarecendo que deverá ser 

efetuado apenas 01(um) depósito para cada perito judicial ora nomeado. 

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

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

Seguradora, da totalização das avaliações, por meio de ofício emitido pelo 

magistrado coordenador do mutirão, indicando os números dos processos 

cujos depósitos deverão ser realizados. §6º - Efetuado o depósito dos 

honorários periciais na forma preconizada no parágrafo anterior, o 

levantamento dos valores será realizado através de Alvará Judicial – TED, 

a ser expedido pelo juiz titular da Vara Cível do processo onde for 

efetuado o depósito. 3 – DETERMINAR a Sr. Gestora, aos integrantes da 

comissão organizadora, que adotem as providências necessárias para 

intimar as partes e para disponibilizar as salas para a realização das 

perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da Direção do Fórum. 4 

– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 5 - Publique-se. 

Alta Floresta, 20 de março de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza 

Coordenadora do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania.

 

Relação dos processos indicados para o Mutirão DPVAT

 * A RELAÇÃO DOS PROCESSOS INDICADOS PARA O MUTIRÃO 

DPVAT completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

 

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001470-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 0014474-S/MT (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO da decisão exarada nos autos, adiante 

transcrita, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Autos nº: 

1001470-89.2016.8.11.0007. Vistos etc. Cuida-se de ação previdenciária 

de aposentadoria por invalidez c/c pedido de restabelecimento de auxílio 

doença e tutela provisória de urgência movida por José Antonio dos 

Santos, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ambos 

qualificados nos atos. Analisando atentamente os documentos que 

instruíram a inicial, verifico que não consta dos autos a prova da negativa 

de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto 

indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese 

jurídica esposada. Assim, considerando que esta Magistrada passou a 

comungar do entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de 

Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; 

Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 

08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou processual 

configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da 

pretensão submetida ao Juiz e de que a necessidade da prestação 

jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da 

obrigação, mormente em casos de direitos potestativos (já que o Poder 

Judiciário é via destinado à resolução de conflitos). Ademais, nota-se que 

o autor José Antonio dos Santos não é alfabetizado, conforme informado 

na inicial (Id 4545844, item “2” – Da Incapacidade Laboral). Não obstante 

isso, a procuração outorgando poderes aos dignos patronos postulantes 

deve ser feita por instrumento público, o que não se verifica no vertente 

caso (procuração de Id 4545847). Acerca da necessidade de instrumento 

público de procuração em casos que tais, os Tribunais Pátrios vem 

decidindo pacificamente nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. 

AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO FIRMADA MEDIANTE 

INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. 

Tratando-se de pessoa analfabeta, a procuração deve ser dada mediante 

instrumento público (art. 654, parág 2º, do Código Civil), a fim de se evitar 

nulidade insanável. 2. É inexistente a representação processual da parte 

autora, vez que a procuração juntada à fl. 7 foi firmada por instrumento 

particular. 3. Acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença 

recorrida. Determino o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juiz 

intime a parte autora para regularizar a representação processual e, após, 

dê regular andamento ao feito. 4. Remessa ofical provida e apelação do 

INSS prejudicada. (TRF-5 - REEX: 107873420134059999, Relator: 

Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 

21/01/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 23/01/2014) – Grifo nosso. 

“PROCESSUAL CIVIL. AUTOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL NÃO SANADA NO PRAZO ESTIPULADO PARA QUE ISSO 

ACONTECESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. "‘analfabeto só pode outorgar 

procuração por instrumento público’ (TJSC. Apelação cível nº 

99.004882-9, de ituporanga, segunda Câmara Civil, Rel. Des. Xavier Vieira, 

j. Em 07.10.99)" (segunda turma de recursos. Apelação cível nº 

2007.200912-8, de presidente Getúlio, un., Rel. Juiz roberto lepper, j. Em 

06.11.2007)”. (TJ-SC; Rec. 2008.200012-3; Blumenau; Segunda Turma de 

Recursos Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Roberto Lepper; DJSC 24/10/2008; 

Pág. 278) – Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. PROCESSUAL CIVIL. ANALFABETO. PROCURAÇÃO. 

INSTRUMENTO PÚBLICO. Sendo o outorgante pessoa analfabeta, impõe-se 

que o mandato passado em favor do procurador seja perfectibilizado por 

instrumento público. Precedentes jurisprudenciais” (TJRS - Agr. Inst. N. 

70021547682 - Relator Tasso Caubi Soares Delabary - DJ 11/10/2007). – 

Grifo nosso. Ex positis, DETERMINO que seja INTIMADA a parte autora 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, sob pena de 
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indeferimento, para o fim de: 1) TRAZER aos autos a prova da negativa de 

concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento 

do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica 

esposada (lembrando que aqui não se está falando em esgotamento das 

vias administrativas, apenas da primeira decisão administrativa que teria 

negado o benefício pleiteado). 2) JUNTAR aos presentes autos 

procuração pública, ou, no mesmo prazo, comprovar que foi devidamente 

alfabetizado, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015. 3) Após cumpridos os itens anteriores, ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001475-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - 11206-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO do item 3 da decisão exarada nos autos no 

prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Autos nº: 

1001475-14.2016.8.11.0007. Vistos etc. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. 

Juliano Carlos Aureliano , razão porque FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

2ª Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se 

fez através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 

305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na 

forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item 

anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial e do documento de Id 

4546151, bem como, dos quesitos da parte autora que eventualmente 

forem apresentados, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Considerando que fora 

apresentado documento em nome de Pedro Vicente da Silva, a fim de se 

comprovar a qualidade de segurada especial da autora, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos 

documento que comprove a relação destes (certidão de casamento, 

declaração de união estável, etc.). 13) Após tudo cumprido, façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. 14) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000413-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALCI GOMES FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - 0016341-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000413-36.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Tratam os presentes autos de ação previdenciária de aposentadoria 

por invalidez proposta por Dalci Gomes Fagundes, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os documentos de Id 3019190, 3019196, 3019197, 

301919200, 3019206, 3019209, 3064182, 3034144, 3034151, 3034164 e 

3034241. Pela decisão de Id 3048757 fora determinada emenda a inicial. 

Posteriormente, o autor peticionou pugnando pela desistência do feito, com 

sua ulterior extinção nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015 (Id 

3316445). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da 

parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito independe de 

concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Dalci Gomes Fagundes, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. Custas na forma 

da lei, observando-se que, nesta oportunidade, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, pugnados na inicial. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 18 de 

janeiro de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000561-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - 0017811-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000561-13.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. Analisando detidamente a inicial, verifico , dentre os documentos que 

a instruíram, que não há requerimento administrativo. Assim, não consta 

dos autos a prova da negativa do pagamento do seguro, além do mais, 

nem prova de requerimento administrativo neste sentido. Destarte, esta 

Magistrada passou a comungar do entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 

936.574/SP. Rel. Ministro Paulo de tarso sanseverino. J. 02/08/2011, dje 

08/08/2011), no sentido de que o interesse de agir ou processual 

configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da 

pretensão submetida ao Juiz e de que a necessidade da prestação 

jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do devedor da 

obrigação (já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de 

conflitos). Resta, pois, a inobservância do artigo 320, do CPC/2015. Sendo 

assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a exordial, sob pena de indeferimento da inicial, para o fim de: 

TRAZER aos autos a prova do requerimento e da negativa do pagamento 

do seguro pela via administrativa, com o concreto indeferimento do pedido 

(lembrando que aqui não se está falando em esgotamento das vias 

administrativas, apenas da primeira decisão administrativa que teria 

negado o pagamento do seguro obrigatório pleiteado). 2) Após decorrido 

tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 11 de março 

de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000415-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 0016807-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANILMA DOS SANTOS LUCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o recolhimento complementar das custas e taxas 

processuais, conforme cálculo de ID 5603837.

Intimação Classe: CNJ-49 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000199-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GRUBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - 5091-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MENGUE DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000199-11.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. Perscrutando a exordial, verifico que o autor é casado. Assim, 

necessário se faz a regularização do polo ativo da presente demanda, por 

se tratar de ação de usucapião com natureza jurídica de ação real 

imobiliária, havendo, pois, litisconsórcio ativo necessário decorrente de 

imposição legal, prevista nos artigos 73, 113, inciso I e art. 114, todos do 

CPC/2015 (Sobre o tema: TJ-MT; AI 177785/2015; Sinop; Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges; Julg. 23/03/2016; DJMT 29/03/2016; Pág. 159) Por essa 

razão: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

regularizar o polo ativo da ação, incluindo sua cônjuge na demanda, ou, 

trazendo para os autos seu consentimento válido (instrumento público) 

devendo, ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência a fim de que se possa analisar o pleito de justiça gratuita. 

2) Decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem emenda da 

inicial, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações necessárias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 26 de janeiro de 

2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000104-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000104-78.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 17 de 

janeiro de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000745-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - 0086925-A/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA TAVARES GALESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000745-03.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Caso haja pedido da 

parte exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o 

exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação(ções) da(s) 

averbação(ções), no prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, contados da 

citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de quinze (15) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 4) Não efetuado o pagamento no 

prazo de que trata o item “3”, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para análise do pleito de penhora online, em razão da 

preferência dada pelo art. 835, I, do CPC/2015. 5) Não encontrado o 

devedor, EFETUE o Sr. Oficial de Justiça o ARRESTO de bens do devedor, 

tantos quantos bastem para garantir a execução (artigo 830, caput, 

CPC/2015). 5.1) Caso o Sr. Oficial de Justiça não encontre bens passíveis 

de arresto, após CERTIFICADO a respeito, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos o endereço 

atualizado da parte executada, ou, em sendo impossível obter tal 

endereço, mediante justificativa, indicar bens arrestáveis, a fim de que 

possa ser efetivado pelo Meirinho. 5.2) Nos dez (10) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o 

executado por duas (02) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, CPC/2015). 5.3) Em não 

havendo, por parte do Oficial de Justiça, suspeita de ocultação, deverá 

CERTIFICAR o necessário, após o que, deverá ser INTIMADA a parte 

exequente para se manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias, se 

manifestar na forma do art. 830, § 2º, do CPC/2015. 6) FIXO os honorários 

em dez por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, 

caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento 

no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 19 de janeiro de 2017. Anna Paula 

Gomes de Freitas Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001014-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (RÉU)

FLORESTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001014-42.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) RECEBO a inicial, devidamente emendada, em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Tratando-se de monitória 

de pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com documento 

comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pela parte 

autora (Id 3795440 e 3795550), EXPEÇA-SE MANDADO MONITÓRIO de 

PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à parte ré o prazo de quinze 

(15) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários de cinco por 

cento (5%) do valor atribuído à causa (CPC/2015, art. 701). 2.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item “2” 

(CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de quinze (15) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 3) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 

quinze (15) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). 4) OBSERVE-SE a Secretaria 

de Vara para constar no ato citatório os benefícios do artigo 212, §§ 1° e 

2º, do CPC/2015, conforme pugnado pelo autor no item “A” da inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 19 de janeiro de 

2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000198-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARDOSO HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - 20251-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON MACHADO SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1000198-26.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

Sem prejuízo de tentar a conciliação a qualquer momento, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, na forma do art. 695 do 

CPC/2015, uma vez que, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC/2015, a 

parte autora manifestou seu desinteresse. 4) CITE-SE o requerido para 

responder aos termos do presente, no prazo de quinze (15) dias, 

consignando expressamente que, caso não ofereça contestação no 

prazo legal, se presumirão como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

5) Após o decurso do prazo para resposta, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso 

apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte autora, para se 

manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias. 6) INDEFIRO o pedido 

de expedição de ofício ao CRI, porquanto, se tratando de registro público, 

a própria parte autora tem amplo acesso, podendo pedir diretamente ao 

cartório as respectivas certidões de bens e ônus. 7) INDEFIRO, 

igualmente, o pleito de expedição de ofício ao INDEA, porquanto só caberá 

intervenção judicial acaso a parte autora comprove a negativa do órgão 

respectivo em fornecer tais informações. 8) INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 26 de janeiro de 2017. Anna Paula 

Gomes de Freitas Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-181 2ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001033-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 19968-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FOGACA KOKOVICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001033-48.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Tratam os presentes autos de ação cautelar de busca e apreensão 

de bem móvel c/c pedido liminar proposta por Valdicleia Gonçalves Pereira 

em face de Paulo Fogaça Kokovich. A inicial veio instruída com os 

documentos de Id 4146547, 4146563, 4146577, 4146594, 4146616 e 

4146624. Posteriormente, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência do feito (Id 4593440). Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda 

não houve triangularização da relação processual, ante a ausência de 

citação da parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito 

independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Valdicleia Gonçalves Pereira, em face de Paulo Fogaça Kokovich, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de janeiro 

de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1707 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - 123970-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - 19004-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, bem como do inteiro teor da decisão que designou audiência de 

justificação para o dia 21 de março de 2017, às 17h00min, ocasião em 

que, inicialmente, será proposta a conciliação, na forma do artigo 139, V, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo a autora estar acompanhada 

de suas testemunhas para provar sua posse, as quais deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

DECISÃO: " Vistos. ALICE CASONATTO ajuizou a presente “ação de 

manutenção de posse com pedido de liminar” em desfavor de MÁRCIO 

CARVALHO, alegando, em síntese, ter, em 26.08.2013, adquirido fração 

ideal referente a 48.407,00 m² (quarenta e oito mil quatrocentos e sete 

metros quadrados) de Jonatas Valverde Arroteia, conforme R-27/11.409 

da matrícula 11.409, Livro 2-BE. Que o Senhor Jonatas adquiriu 

anteriormente esta porção de terras de Antônio Rodrigues Mossini, mais 

precisamente no ano de 2007. Que o Senhor Antônio era proprietário de 

uma porção maior, contudo a referida área de 48.407,00 m², objeto da 

presente demanda, era e ainda é uma chácara toda cercada com arame e 

poste de madeira, ainda é demarcada em três lados por estradas e aos 

fundos faz divisa com outras chácaras, contudo esta configuração já 

existia há mais de 30 (trinta) anos. Alega que o requerido adquiriu fração 

ideal de 13.495,57 m² (treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e 

cinquenta e sete centímetros quadrados) em 14.12.2016, esta aquisição 

foi realizada do Sr. Roberto Venturini, que por sua vez comprou esta 

porção de terras em 10.02.2014. Aduz que, em meados do mês de janeiro 

deste ano, o requerido sem qualquer aviso e de forma arbitrária, na 

porção oposta da entrada da chácara da requerente, derrubou cerca de 

divisa e criminosamente arrancou arvores e limpou quase toda vegetação 

entre um córrego que passa perpendicularmente dentro das terras da 

Autora, até atingir duas divisas, formando assim um triângulo. Após os 

fatos, procurado o requerido para que este informasse por que daquela 

atitude, este informou que havia adquirido a fração ideal de 13.495,57 m² 

(treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e cinquenta e sete 

centímetros quadrados) em 14.12.2016, e, que tal porção de terras seria 

no local que ele havia limpado. Assim, requer a concessão da LIMINAR 

para a manutenção de posse. DECIDO. Inicialmente, diante do comprovado 

recolhimento das custas processuais necessárias, recebo a inicial. Para o 

deferimento da liminar, é necessário cumprir o art. 561 do NCPC, o qual 

dispõe que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração. Constata-se, portanto, que há 

necessidade de melhor esclarecer os fatos, na presença dos réus, para 

verificar se estão presentes os requisitos mencionados. Assim, apenas 

com a audiência de justificação poderá ser obtida a certeza sobre as 

questões aqui levantadas, consoante a inteligência do art. 562 in fine, do 

NCPC. Não há como se conceder a liminar pleiteada antes de confirmar as 

alegações da autora e constatar a situação do réu e eventual prejuízo que 

possa sofrer com o deferimento da medida sem as devidas cautelas. Ante 

o exposto, designo audiência de justificação de posse para o dia 21 de 

março de 2017, às 17h00min, ocasião em que, inicialmente, será proposta 

a conciliação, na forma do artigo 139, V, do Novo Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido para compareça à audiência de justificação (art. 

562, CPC/2015), consignando-se que o prazo de quinze dias para a 

contestação começará a fluir a partir da intimação da decisão que deferir 

ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/2015). 

Intimem-se as partes, para que compareçam ao ato, devendo a autora 

estar acompanhada de suas testemunhas para provar sua posse, as 

quais deverão comparecer à audiência de justificação independentemente 

de intimação. Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-1707 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - 123970-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - 19004-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, bem como do inteiro teor da decisão que designou audiência de 

justificação para o dia 21 de março de 2017, às 17h00min, ocasião em 

que, inicialmente, será proposta a conciliação, na forma do artigo 139, V, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo a autora estar acompanhada 

de suas testemunhas para provar sua posse, as quais deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

DECISÃO: " Vistos. ALICE CASONATTO ajuizou a presente “ação de 

manutenção de posse com pedido de liminar” em desfavor de MÁRCIO 

CARVALHO, alegando, em síntese, ter, em 26.08.2013, adquirido fração 

ideal referente a 48.407,00 m² (quarenta e oito mil quatrocentos e sete 

metros quadrados) de Jonatas Valverde Arroteia, conforme R-27/11.409 

da matrícula 11.409, Livro 2-BE. Que o Senhor Jonatas adquiriu 

anteriormente esta porção de terras de Antônio Rodrigues Mossini, mais 

precisamente no ano de 2007. Que o Senhor Antônio era proprietário de 

uma porção maior, contudo a referida área de 48.407,00 m², objeto da 
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presente demanda, era e ainda é uma chácara toda cercada com arame e 

poste de madeira, ainda é demarcada em três lados por estradas e aos 

fundos faz divisa com outras chácaras, contudo esta configuração já 

existia há mais de 30 (trinta) anos. Alega que o requerido adquiriu fração 

ideal de 13.495,57 m² (treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e 

cinquenta e sete centímetros quadrados) em 14.12.2016, esta aquisição 

foi realizada do Sr. Roberto Venturini, que por sua vez comprou esta 

porção de terras em 10.02.2014. Aduz que, em meados do mês de janeiro 

deste ano, o requerido sem qualquer aviso e de forma arbitrária, na 

porção oposta da entrada da chácara da requerente, derrubou cerca de 

divisa e criminosamente arrancou arvores e limpou quase toda vegetação 

entre um córrego que passa perpendicularmente dentro das terras da 

Autora, até atingir duas divisas, formando assim um triângulo. Após os 

fatos, procurado o requerido para que este informasse por que daquela 

atitude, este informou que havia adquirido a fração ideal de 13.495,57 m² 

(treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e cinquenta e sete 

centímetros quadrados) em 14.12.2016, e, que tal porção de terras seria 

no local que ele havia limpado. Assim, requer a concessão da LIMINAR 

para a manutenção de posse. DECIDO. Inicialmente, diante do comprovado 

recolhimento das custas processuais necessárias, recebo a inicial. Para o 

deferimento da liminar, é necessário cumprir o art. 561 do NCPC, o qual 

dispõe que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração. Constata-se, portanto, que há 

necessidade de melhor esclarecer os fatos, na presença dos réus, para 

verificar se estão presentes os requisitos mencionados. Assim, apenas 

com a audiência de justificação poderá ser obtida a certeza sobre as 

questões aqui levantadas, consoante a inteligência do art. 562 in fine, do 

NCPC. Não há como se conceder a liminar pleiteada antes de confirmar as 

alegações da autora e constatar a situação do réu e eventual prejuízo que 

possa sofrer com o deferimento da medida sem as devidas cautelas. Ante 

o exposto, designo audiência de justificação de posse para o dia 21 de 

março de 2017, às 17h00min, ocasião em que, inicialmente, será proposta 

a conciliação, na forma do artigo 139, V, do Novo Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido para compareça à audiência de justificação (art. 

562, CPC/2015), consignando-se que o prazo de quinze dias para a 

contestação começará a fluir a partir da intimação da decisão que deferir 

ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/2015). 

Intimem-se as partes, para que compareçam ao ato, devendo a autora 

estar acompanhada de suas testemunhas para provar sua posse, as 

quais deverão comparecer à audiência de justificação independentemente 

de intimação. Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-1707 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - 123970-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - 19004-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, bem como do inteiro teor da decisão que designou audiência de 

justificação para o dia 21 de março de 2017, às 17h00min, ocasião em 

que, inicialmente, será proposta a conciliação, na forma do artigo 139, V, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo a autora estar acompanhada 

de suas testemunhas para provar sua posse, as quais deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

DECISÃO: " Vistos. ALICE CASONATTO ajuizou a presente “ação de 

manutenção de posse com pedido de liminar” em desfavor de MÁRCIO 

CARVALHO, alegando, em síntese, ter, em 26.08.2013, adquirido fração 

ideal referente a 48.407,00 m² (quarenta e oito mil quatrocentos e sete 

metros quadrados) de Jonatas Valverde Arroteia, conforme R-27/11.409 

da matrícula 11.409, Livro 2-BE. Que o Senhor Jonatas adquiriu 

anteriormente esta porção de terras de Antônio Rodrigues Mossini, mais 

precisamente no ano de 2007. Que o Senhor Antônio era proprietário de 

uma porção maior, contudo a referida área de 48.407,00 m², objeto da 

presente demanda, era e ainda é uma chácara toda cercada com arame e 

poste de madeira, ainda é demarcada em três lados por estradas e aos 

fundos faz divisa com outras chácaras, contudo esta configuração já 

existia há mais de 30 (trinta) anos. Alega que o requerido adquiriu fração 

ideal de 13.495,57 m² (treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e 

cinquenta e sete centímetros quadrados) em 14.12.2016, esta aquisição 

foi realizada do Sr. Roberto Venturini, que por sua vez comprou esta 

porção de terras em 10.02.2014. Aduz que, em meados do mês de janeiro 

deste ano, o requerido sem qualquer aviso e de forma arbitrária, na 

porção oposta da entrada da chácara da requerente, derrubou cerca de 

divisa e criminosamente arrancou arvores e limpou quase toda vegetação 

entre um córrego que passa perpendicularmente dentro das terras da 

Autora, até atingir duas divisas, formando assim um triângulo. Após os 

fatos, procurado o requerido para que este informasse por que daquela 

atitude, este informou que havia adquirido a fração ideal de 13.495,57 m² 

(treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e cinquenta e sete 

centímetros quadrados) em 14.12.2016, e, que tal porção de terras seria 

no local que ele havia limpado. Assim, requer a concessão da LIMINAR 

para a manutenção de posse. DECIDO. Inicialmente, diante do comprovado 

recolhimento das custas processuais necessárias, recebo a inicial. Para o 

deferimento da liminar, é necessário cumprir o art. 561 do NCPC, o qual 

dispõe que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração. Constata-se, portanto, que há 

necessidade de melhor esclarecer os fatos, na presença dos réus, para 

verificar se estão presentes os requisitos mencionados. Assim, apenas 

com a audiência de justificação poderá ser obtida a certeza sobre as 

questões aqui levantadas, consoante a inteligência do art. 562 in fine, do 

NCPC. Não há como se conceder a liminar pleiteada antes de confirmar as 

alegações da autora e constatar a situação do réu e eventual prejuízo que 

possa sofrer com o deferimento da medida sem as devidas cautelas. Ante 

o exposto, designo audiência de justificação de posse para o dia 21 de 

março de 2017, às 17h00min, ocasião em que, inicialmente, será proposta 

a conciliação, na forma do artigo 139, V, do Novo Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido para compareça à audiência de justificação (art. 

562, CPC/2015), consignando-se que o prazo de quinze dias para a 

contestação começará a fluir a partir da intimação da decisão que deferir 

ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/2015). 

Intimem-se as partes, para que compareçam ao ato, devendo a autora 

estar acompanhada de suas testemunhas para provar sua posse, as 

quais deverão comparecer à audiência de justificação independentemente 

de intimação. Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-1707 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - 123970-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - 19004-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, bem como do inteiro teor da decisão que designou audiência de 

justificação para o dia 21 de março de 2017, às 17h00min, ocasião em 

que, inicialmente, será proposta a conciliação, na forma do artigo 139, V, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo a autora estar acompanhada 

de suas testemunhas para provar sua posse, as quais deverão 
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comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

DECISÃO: " Vistos. ALICE CASONATTO ajuizou a presente “ação de 

manutenção de posse com pedido de liminar” em desfavor de MÁRCIO 

CARVALHO, alegando, em síntese, ter, em 26.08.2013, adquirido fração 

ideal referente a 48.407,00 m² (quarenta e oito mil quatrocentos e sete 

metros quadrados) de Jonatas Valverde Arroteia, conforme R-27/11.409 

da matrícula 11.409, Livro 2-BE. Que o Senhor Jonatas adquiriu 

anteriormente esta porção de terras de Antônio Rodrigues Mossini, mais 

precisamente no ano de 2007. Que o Senhor Antônio era proprietário de 

uma porção maior, contudo a referida área de 48.407,00 m², objeto da 

presente demanda, era e ainda é uma chácara toda cercada com arame e 

poste de madeira, ainda é demarcada em três lados por estradas e aos 

fundos faz divisa com outras chácaras, contudo esta configuração já 

existia há mais de 30 (trinta) anos. Alega que o requerido adquiriu fração 

ideal de 13.495,57 m² (treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e 

cinquenta e sete centímetros quadrados) em 14.12.2016, esta aquisição 

foi realizada do Sr. Roberto Venturini, que por sua vez comprou esta 

porção de terras em 10.02.2014. Aduz que, em meados do mês de janeiro 

deste ano, o requerido sem qualquer aviso e de forma arbitrária, na 

porção oposta da entrada da chácara da requerente, derrubou cerca de 

divisa e criminosamente arrancou arvores e limpou quase toda vegetação 

entre um córrego que passa perpendicularmente dentro das terras da 

Autora, até atingir duas divisas, formando assim um triângulo. Após os 

fatos, procurado o requerido para que este informasse por que daquela 

atitude, este informou que havia adquirido a fração ideal de 13.495,57 m² 

(treze mil quatrocentos noventa e cinco metros e cinquenta e sete 

centímetros quadrados) em 14.12.2016, e, que tal porção de terras seria 

no local que ele havia limpado. Assim, requer a concessão da LIMINAR 

para a manutenção de posse. DECIDO. Inicialmente, diante do comprovado 

recolhimento das custas processuais necessárias, recebo a inicial. Para o 

deferimento da liminar, é necessário cumprir o art. 561 do NCPC, o qual 

dispõe que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegração. Constata-se, portanto, que há 

necessidade de melhor esclarecer os fatos, na presença dos réus, para 

verificar se estão presentes os requisitos mencionados. Assim, apenas 

com a audiência de justificação poderá ser obtida a certeza sobre as 

questões aqui levantadas, consoante a inteligência do art. 562 in fine, do 

NCPC. Não há como se conceder a liminar pleiteada antes de confirmar as 

alegações da autora e constatar a situação do réu e eventual prejuízo que 

possa sofrer com o deferimento da medida sem as devidas cautelas. Ante 

o exposto, designo audiência de justificação de posse para o dia 21 de 

março de 2017, às 17h00min, ocasião em que, inicialmente, será proposta 

a conciliação, na forma do artigo 139, V, do Novo Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido para compareça à audiência de justificação (art. 

562, CPC/2015), consignando-se que o prazo de quinze dias para a 

contestação começará a fluir a partir da intimação da decisão que deferir 

ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/2015). 

Intimem-se as partes, para que compareçam ao ato, devendo a autora 

estar acompanhada de suas testemunhas para provar sua posse, as 

quais deverão comparecer à audiência de justificação independentemente 

de intimação. Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000623-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - 0013120-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, apresentar os quesitos do relatório socioeconômico, bem como 

quesitos médicos, para posterior realização dos atos determinados na 

decisão de ID. 5514536.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001006-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAMOS DA SILVA (AUTOR)

ZELIA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - 21075-O/MT 

(ADVOGADO)

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - 0017811-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (RÉU)

RUBENS MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - 0008101-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente.

Intimação Classe: CNJ-94 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000343-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - 17871-O/MT (ADVOGADO)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - 18077-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR FERRARIN (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Procedo a intimação da procuradora da parte autora para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetue um depósito identificado com o código do 

processo no valor de R$ 16,80 (Dezesseis reais e oitenta centavos), 

referente a condução do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central 

de Mandados (CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do 

Brasil S/A, juntando aos autos o comprovante original, de acordo com o 

item 3.3.7.2 da CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000628-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - 0012772-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VANI DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem 

nº40869-40.2016.811.0041 cód. 1117171 - SEGUNDA VARA CíVEL 

ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000702-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - 264173-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVADETE ZARICHTA DA SIVA EIRELI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 
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de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem 

nº 3206-61.2015.811.0051 Código: 97450 - SEGUNDA VARA - CAMPO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001394-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIS RODRIGUES CHIELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1001220-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA RAMOS (AUTOR)

ALGENOR DA SILVA RAMOS (AUTOR)

PRISCILA ALVES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - 0027461-A/SC (ADVOGADO)

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - 8054-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador das partes autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no 

valor de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), referente a 

condução do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados 

(CNPJ 00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, 

juntando aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 

da CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000401-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo no valor 

de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), referente a condução 

do oficial de justiça, na conta nº 28.170-0, Central de Mandados (CNPJ 

00.116.243.0001-90), Agência 1177-0, do Banco do Brasil S/A, juntando 

aos autos o comprovante original, de acordo com o item 3.3.7.2 da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE ALTA FLORESTA

Processo Número: 1000265-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISLEI SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000265-88.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO SA REQUERIDO: ARISLEI SILVA 

BARROS Vistos. Chamo o feito a ordem, motivo pelo qual, torno sem efeito 

a decisão de id. 52/53. Intime-se a parte autora para que recolha as 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de março de 2017. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz Substituto

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 

7056-70.2015.811.0004-Id.205818

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARTE REQUERENTE: Cartório do Registro de Imóveis Comarca de Barra 

do Garças

PARTE RÉQUERIDA: INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários 

atuais e primitivos da matrícula nº 39.371 com área de 319,00ha, sendo 

eles: GERALDO DO VALE ARAUJO, brasileiro, do comércio, cado com 

ANA MARIA SILVA ARAÚJO, residente e domiciliado em Araguari-MG; 

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, brasileiro, do comércio, casado com 

SHIRLEY CRISTINA MENDES CARVALHO, residente e domiciliado em 

Araguari-MG; LANGLEBERTO PINHEIROS SOARES, brasileiro, do 

comércio, casado com TEREZINHA MARIA SANTOS SOARES, residente e 

domiciliado em Araguari-MG; JURANDI LOPES IRIBARREM, residente e 

domiciliado em Porto Alegre do Norte-MT, matrícula nº 39.292, com área de 

319,00ha, sendo eles: GERALDO DO VALE ARAUJO, brasileiro, do 

comercio, casado com ANA MARIA SILVA ARAUJO, residente e 

domiciliado na cidade Araguari-MG; LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 

SOARES, brasileiro, do comércio, casado com SHIRLEY CRISTINA 

MENDES DE CARVALHO, residente e domiciliado em Araguari-MG.

FINALIDADE: para querendo manifestrarem nos autos por meio de 

advogado constituído, no prazo de 15(quinze) dias.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento ministerial 

acostado à fl. 18, devendo ser adotadas as seguintes providências; I - 

OFICIE-SE ao Sr. Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças para que em 05 (cinco) dias encaminhe a este 

juízo, cópia do Indicador Real em nome de GERALDO DO VALE ARAUJO, 

LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, LANGLEBERTO PINHEIRO 

SOARES, JURANDI LOPES IRIBARREM, JOSÉ CHICHI DE OLIVEIRA; II - 

OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás/GO, para que 

em 05 (cinco) dias encaminhe a este juízo cópia das Escrituras Públicas 

de Compra e Venda lavradas no Livro nº. 018, às fls. 40/40vº, datada de 

20/11/1992, e Livro nº. 018, fls. 042, datada de 27/01/1993; III - OFICIE-SE 

ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, solicitando o envio de certidão dominial da Matrícula 

nº. 3.185; IV - Para garantir às partes interessadas o efetivo contraditório 

e a ampla defesa de seus direitos, INTIMEM-SE os proprietários atuais e 

primitivos da matrícula em análise, bem como possíveis interessados para, 

querendo, manifestem-se nos autos por meio de advogado constituído, no 

prazo de 15 (quinze) dias. V - Após a juntada de todos os documentos 

solicitados e decorrido o prazo para as partes se manifestarem, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação. 2. Cumpra-se, 

expedindo o necessário E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Urânia Santos Barbosa, digitei. Barra do Garças - MT, 23 de março de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVA-JUIZ DE DIREITO. Elizângela Nunes de 

Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 

7056-70.2015.811.0004-Id.205818

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do Registro de Imóveis Comarca de Barra 

do Garças

PARTE RÉQUERIDA: INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários 

atuais e primitivos da matrícula nº 39.371 com área de 319,00ha, sendo 

eles: GERALDO DO VALE ARAUJO, brasileiro, do comércio, cado com 

ANA MARIA SILVA ARAÚJO, residente e domiciliado em Araguari-MG; 

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, brasileiro, do comércio, casado com 

SHIRLEY CRISTINA MENDES CARVALHO, residente e domiciliado em 

Araguari-MG; LANGLEBERTO PINHEIROS SOARES, brasileiro, do 

comércio, casado com TEREZINHA MARIA SANTOS SOARES, residente e 

domiciliado em Araguari-MG; JURANDI LOPES IRIBARREM, residente e 

domiciliado em Porto Alegre do Norte-MT, matrícula nº 39.292, com área de 

319,00ha, sendo eles: GERALDO DO VALE ARAUJO, brasileiro, do 

comercio, casado com ANA MARIA SILVA ARAUJO, residente e 

domiciliado na cidade Araguari-MG; LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 

SOARES, brasileiro, do comércio, casado com SHIRLEY CRISTINA 

MENDES DE CARVALHO, residente e domiciliado em Araguari-MG.

FINALIDADE: para querendo manifestrarem nos autos por meio de 

advogado constituído, no prazo de 15(quinze) dias.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento ministerial 

acostado à fl. 18, devendo ser adotadas as seguintes providências; I - 

OFICIE-SE ao Sr. Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças para que em 05 (cinco) dias encaminhe a este 

juízo, cópia do Indicador Real em nome de GERALDO DO VALE ARAUJO, 

LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, LANGLEBERTO PINHEIRO 

SOARES, JURANDI LOPES IRIBARREM, JOSÉ CHICHI DE OLIVEIRA; II - 

OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás/GO, para que 

em 05 (cinco) dias encaminhe a este juízo cópia das Escrituras Públicas 

de Compra e Venda lavradas no Livro nº. 018, às fls. 40/40vº, datada de 

20/11/1992, e Livro nº. 018, fls. 042, datada de 27/01/1993; III - OFICIE-SE 

ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, solicitando o envio de certidão dominial da Matrícula 

nº. 3.185; IV - Para garantir às partes interessadas o efetivo contraditório 

e a ampla defesa de seus direitos, INTIMEM-SE os proprietários atuais e 

primitivos da matrícula em análise, bem como possíveis interessados para, 

querendo, manifestem-se nos autos por meio de advogado constituído, no 

prazo de 15 (quinze) dias. V - Após a juntada de todos os documentos 

solicitados e decorrido o prazo para as partes se manifestarem, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação. 2. Cumpra-se, 

expedindo o necessário E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Urânia Santos Barbosa, digitei. Barra do Garças - MT, 23 de março de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVA-JUIZ DE DIREITO. Elizângela Nunes de 

Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Comarca de Cáceres

Portaria

PORTARIA Nº 43/2017/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DA COMARCA DE CÁCERES, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO que a servidora ODANIL JARA GOMES CORBELINO, 

Gestora Geral lotada na Secretaria de Adm inistração nesta Comarca, 

matricula nº 8340, estará de férias (20) vinte dias no período de 

03/04/2017 a 22/04/2017,

RESOLVE

I – DESIGNAR o servidor RONALDO RIBEIRO DE MELLO, Gestor 

Administrativo II, matricula 8303, para exercer o cargo de Gestor Geral 

desta Comarca, sendo 20(vinte) dias, no período de 03/04/2017 a 

22/04/2017, em razão da titular se encontrar de férias .

P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

Cáceres, 22 de março de 2017.

Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Foro

Sentença

Autos nº ID 213415 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: LUCIANO FARIA RODRIGUES

 Vistos,

LUCIANO FARIA RODRIGUES, Técnica Judiciário, lotado no Fórum desta 

Comarca, matrícula n° 6544, requer a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 2012 a 2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que o Requerente é 

Técnico Judiciário, lotado na Secretaria da Terceira Vara Criminal, sendo 

que não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 

04/90, no período acima elencado (fls. 04).

 É o breve relatório.

DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro ao Requerente LUCIANO FARIA RODRIGUES, matrícula 

nº. 6544, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 

2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, a 

qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do serviço.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 14 de março de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

Autos nº ID 213531- DF

Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: LUCIA HELENA MALDONADO FONTES

 Vistos,

LUCIA HELENA MALDONADO FONTES, Técnica Judiciário, lotado no Fórum 

desta Comarca, matrícula n° 4627, requer a concessão de 03 (três) meses 

de licença-prêmio referente ao quinquênio de 2012 a 2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que a Requerente é 

Técnica Judiciária, lotada na Central de Distribuição, sendo que não 

infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 04/90, no 

período acima elencado (fls. 04).

 É o breve relatório.

DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro a Requerente LUCIA HELENA MALDONADO FONTES, 

matrícula nº. 4627, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao 

quinquênio de 2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar 

n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 14 de março de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

Autos nº ID 213751 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: JULIENNE DE MELO AGUIRRE

 Vistos,

JULIENNE DE MELO AGUIRRE, Gestor Judiciário, lotado no Fórum desta 

Comarca, matrícula n° 24.309, requer a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 2012 a 2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que a Requerente é 

Analista Judiciária, lotada na Secretaria da Quarta Vara Cível, sendo que 

não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 04/90, 

no período acima elencado (fls. 02).

 É o breve relatório.
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DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro a Requerente JULIENNE DE MELO AGUIRRE, matrícula nº. 

24.309, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 

2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, a 

qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 20 de março de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

Autos nº ID 213756 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: JOSANE DOS SANTOS CUNHA

 Vistos,

JOSANE DOS SANTOS CUNHA, lotada no Fórum desta Comarca, matrícula 

n°2055, requer a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 2012 a 2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que a Requerente é 

Técnica Judiciária, lotada na Secretaria da Terceira Vara, sendo que não 

infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 04/90, no 

período acima elencado (fls. 02).

 É o breve relatório.

DECIDO.

 O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

 Posto isto, defiro a Requerente JOSANE DOS SANTOS CUNHA, matrícula 

nº. 2055, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 

2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, a 

qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do serviço.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

 Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 20 de março de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Fórum

Autos nº ID 213954 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: ARLETE SANTOS MACENO DA SILVA

 Vistos,

ARLETE SANTOS MACENO DA SILVA, lotada no Fórum desta Comarca, 

matrícula n°4676, requer a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 2012 a 2017.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que a Requerente é 

Oficial de Justiça, lotada na Central de Mandados em Cáceres-MT, sendo 

que não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 

04/90, no período acima elencado (fls. 04).

 É o breve relatório.

DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro a Requerente ARLETE SANTOS MACENO DA SILVA, 

matrícula nº. 4676, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao 

quinquênio de 2012 a 2017, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar 

n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 20 de março de 2017.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES

Processo Número: 1000346-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - 0012829-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. E. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Numero do Processo: 

1000346-74.2016.8.11.0006 AUTOR: CHARLES ROCHA RAMOS RÉU: 

MARILIGIA DE ALMEIDA EGUES Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que as partes não compuseram perante o CEJUS, bem como a 

Requerida não apresentou contestação no prazo legal, desse modo, 

decreto a revelia da parte requerida. Contudo, apesar da revelia da 

requerida, há a necessidade de dilação probatória conforme o parecer 

ministerial. Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 

18/04/2017 às 13h30min. Deverão as partes apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e as testemunhas 

em tempo hábil (art. 450, CPC). Cumpra-se. Cáceres, 17 de fevereiro de 

2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000528-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERREIRA SURUBI (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 
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não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

Determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres para a designação de 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 
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menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000528-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERREIRA SURUBI (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 
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litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

Determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres para a designação de 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000528-26.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA RÉU: JOÃO FERREIRA SURUBI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por NEIDE MATILDE VIANA DA SILVA em desfavor 

de JOÃO FERREIRA SURUBI, objetivando reaver a posse da Fazenda 

Cordilheira, lote 067, Assentamento Vale do Mangaval, na BR 070, sentido 

Laranjeira, zona rural de Cáceres MT, injustamente em poder do réu, que 

se recusa a desocupá-lo. Devido a isso e afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugnou pela reintegração liminar da posse do lote rural 

esbulhado pelo requerido. Instado a emendar a inicial, a fim de delimitar o 

objeto da pretensão de reintegração e esclarecer os fatos e o pedido de 

danos materiais, o autor procedeu a emenda (Id. 5060268). É a síntese. 

Decido. Prefacialmente, ressalto que a hipótese versada nos autos 

concretiza interdito possessório com força velha, eis que intentado após 

ano e dia do esbulho supostamente perpetrado pelo requerido (meados do 

ano de 2012 – p. 3 Id. 4676359). Tratando-se de ação de força velha, o 

procedimento a ser adotado é o comum (CPC, art. 558, § único), em que é 

incabível a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, 

destinada exclusivamente às ações intentadas dentro de ano e dia da 

turbação ou esbulho (força nova). A esse respeito, assim já decidiu a 3ª 

Turma do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1997/0046378-8/RS, de 

relatoria do Ministro Ari Pargendle: "PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. A ação de reintegração é o meio próprio para defender a posse, 

inclusive a de força velha; só a de força nova, todavia, está municiada 

pela medida liminar. Recurso especial conhecido e provido". Outra, aliás, 

não é a solução proposta por Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer 

sobre distinção entre ação de força nova e força velha: “As ações de 

manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de 

ultrapassado dito termo (...). A ação de força nova é de procedimento 

especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A 

diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à 

possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou 

reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, 

também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931).” 

(Curso de Direito Processual Civil", 16ª ed., Forense, 1997, vol. III, p. 142). 

Assim, a pretensão antecipatória será analisada à luz dos requisitos legais 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A concessão de tutela de urgência 

está subordinada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do 

CPC, sendo exigido em seu caput a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito. Mas não é só. Além disso, a Lei 

Adjetiva Civil ainda exige que o requerente demonstre haver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em artigo publicado sob o 

título Tutela Antecipada e Tutela Cautelar (RF 342/107), Humberto 

Theodoro Júnior destaca: "Justifica-se a antecipação de tutela pelo 

princípio da necessidade, a partir da constatação de que, sem ela, a 

espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a 

efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. 

Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante, se deferida de imediato". Partindo de tais 

premissas e considerando os elementos de cognição disponíveis nos 

presentes autos, tenho que hipótese em exame não autoriza a 

antecipação da tutela instada na inicial, ante a ausência dos requisitos 

indispensáveis à sua concessão. Isso porque, pelo que se observa da 

exordial e documentos que a acompanham, o noticiado esbulho 

possessório teria ocorrido em meados de 2012, ou seja, há 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação, o que, por si só, afasta a presença do 

requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Apenas em casos excepcionais a jurisprudência tem admitido a 

antecipação de tutela como sucedâneo da liminar de reintegração de 

posse, como meio de contornar o óbice da posse de força velha (Agravo 

de Instrumento Nº 70031720642, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

25/08/2009). Portanto, não preenchido o requisito relativo ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a 

pretensão antecipatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. Apenas em casos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 15 de 45



excepcionais a jurisprudência tem admitido a antecipação de tutela como 

sucedâneo da liminar de reintegração de posse, como meio de contornar o 

óbice da posse de força velha. A liminar prevista no art. 928 do CPC nada 

mais é do que a antecipação de tutela específica dos interditos 

possessórios, a qual, além da prova inequívoca do direito alegado pelo 

autor, tem também como pressuposto haja o esbulho ocorrido há menos 

de ano e dia. No caso, ademais, evidente a inexistência de dano de difícil 

reparação, a justificar a urgência da tutela, já que, segundo a própria 

inicial, ocorrido o esbulho há mais de dez anos. Agravo improvido em 

decisão monocrática. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70032125213, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 

26/11/2009). “Processual Civil. Antecipação de Tutela. Requisitos. 

Inexistência. I - Não se apresentando, na cognição sumária que 

caracteriza a antecipação de tutela, a presença concomitante dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculun in mora, é de ser indeferida a 

medida antecipatória. II - Agravo regimental desprovido.” (AgRg na AR 

3225/MS, STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

02/05/2005, pág. 151). “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA CONTIDOS NO ART. 273 DO CPC - MEDIDA EXPECIONAL. 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, contidos no artigo 273 do Codex 

Procedimental Civil, mister se faz o indeferimento.” (SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL Nº 103786/2010. COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE. RELATORA DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS. Data de Julgamento: 01-12-2010). Ademais, 

observo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, no 

sentido de que efetivamente vinha exercendo a posse da área que alega 

ter sido esbulhada pelo réu, eis que apenas trouxe aos autos documentos 

atestando a propriedade do imóvel objeto da lide, sem demonstrar, ainda 

que superficialmente, o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso. A 

solução da presente controvérsia passa necessariamente pela apuração 

do real possuidor do bem litigioso. Na dicção do art. 1196 do CC, 

"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O objeto principal da 

presente ação possessória é a recuperação da posse do bem que saiu da 

esfera fáctico-potestativa do possuidor em razão da prática de esbulho, 

resultando na inversão da situação fática anteriormente estabelecida, ou 

seja, o poder sobre a coisa passou a ser exercido injustamente por outro 

que não o legítimo possuidor. Sendo a posse fato, é nele que deve 

apoiar-se o direito invocado pela parte autora. E não restou 

suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora estava no 

pleno exercício da posse sobre o bem em questão quando teria sido 

injustamente desapossada por esbulho perpetrado pelos réus. Assim, o 

deslinde da causa deverá aguardar a instrução plenária, com a oitiva de 

testemunhas do caso, de forma a demonstrar o real possuidor do bem 

litigioso. A orientação jurisprudencial, casos tais, é no sentido em que 

venho argumentando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE DA POSSE ANTERIOR À DATA DO ALEGADO 

ESBULHO. PRINCÍPIO DO ‘QUIETA NON MOVERE’. Na dicção do artigo 927 

do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor instruir a 

petição inicial da ação de reintegração possessória com as provas da 

anterioridade de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu 

e da data em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a 

anterioridade de sua posse. Ausente comprovação cabal da posse 

anterior ao esbulho, inviável se mostra o deferimento da medida liminar de 

reintegração de posse. Manutenção da situação fática existente ao tempo 

da propositura da demanda, por força do princípio do ‘quieta non movere’. 

NEGA DO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70023232739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/02/2008)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

POSSE ANTIGA. ESBULHO. ART. 927 DO CPC. LIMINAR NEGADA. 1. Em 

que pese estar comprovada a propriedade do imóvel, a demandante não 

se desincumbiu de provar a posse e o esbulho, requisitos essenciais à 

reintegração de posse. Inteligência do art. 927 do Código de Processo 

Civil. 2. No caso concreto, inexistem elementos que revelem efetivamente, 

se há alguém na posse do imóvel, posto que a própria demandante admite 

não estar exercendo. 3. Outrossim, incabível tutelar proteção à posse 

quando não verificadas as figuras do esbulho ou turbação por parte do 

demandado e a efetiva posse da demandante. 4. Inexiste risco ao direito à 

propriedade da demandante, tampouco, impedimento ao exercício da 

posse pela demandante. Agravo de instrumento que se nega seguimento, 

por manifesta improcedência, nos termos do caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil. (Agravo de Instrumento Nº 70027226752, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 06/11/2008)”. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre 

aspectos que circundam a própria relação possessória, tem-se como 

recomendável e prudente a conservação do “status quo” da situação, 

mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda (“Cautelar. Agravo regimental. Reintegração de posse. Liminar 

denegada, recomendando-se a manutenção do ‘status quo’.” (STJ - 

AGRMC 1843/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, julgado em 

28.09.199, publicado no DJU de 17.12.1999, p. 349). Em suma: as 

alegações esposadas na inicial e documentos a ela colacionados não são 

suficientes a demonstrar, da forma como exigida pela Lei Adjetiva Civil, os 

requisitos do art. 300 do CPC, de maneira que o deferimento da 

antecipação da tutela não se mostra viável neste momento. Posto isso, 

estando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o 

pedido de liminar/antecipação da tutela formulado na petição inicial. 

Determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres para a designação de 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC. 

Cite-se/intime-se o requerido da presente ação, por mandado e com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data de audiência, 

cientificando-os de que poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do art. 335, CPC, 

contando-se da data de audiência de conciliação ou mediação. 

Advirtam-se a parte autora e o réu de que o não comparecimento 

injustificado 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). Defiro à parte autora 

os benefícios da gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000641-14.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: M. N. DE FREITAS 

DIORIO - ME Reoportunizo à parte Exequente se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, acerca da certidão do Sr. oficial de justiça: "Não 

foi CITADO a requerida M. N. DE FREITAS DIORIO – ME. Motivo: 

locomovi-me à Rua Dos Paz, Quadra 28, Casa nº 03, Jardim Celeste e não 

encontrei a empresa e tampouco a representante legal da empresa e o 

informante Daniel de Freitas Carvalho, irmão da Mariana Navarro de Freitas 

Dioro (rep. Da Micro Empresa), disse que a representante da firma foi 

embora para São Paulo/SP; terminar os estudos, que não há nenhum bem 

em nome da Micro Empresa e tampouco em nome da sua irmã e que o 

veículo mencionado foi vendido há mais ou menos catorze meses para um 

tal de Juarez, que não sabe do paradeiro de ambos e os bens que existem 
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nessa moradia pertencem ao Sr. Paulo Dioro. Dou fé.". Para tanto, anoto o 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Cáceres, 16 de fevereiro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000641-14.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: M. N. DE FREITAS 

DIORIO - ME Reoportunizo à parte Exequente se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, acerca da certidão do Sr. oficial de justiça: "Não 

foi CITADO a requerida M. N. DE FREITAS DIORIO – ME. Motivo: 

locomovi-me à Rua Dos Paz, Quadra 28, Casa nº 03, Jardim Celeste e não 

encontrei a empresa e tampouco a representante legal da empresa e o 

informante Daniel de Freitas Carvalho, irmão da Mariana Navarro de Freitas 

Dioro (rep. Da Micro Empresa), disse que a representante da firma foi 

embora para São Paulo/SP; terminar os estudos, que não há nenhum bem 

em nome da Micro Empresa e tampouco em nome da sua irmã e que o 

veículo mencionado foi vendido há mais ou menos catorze meses para um 

tal de Juarez, que não sabe do paradeiro de ambos e os bens que existem 

nessa moradia pertencem ao Sr. Paulo Dioro. Dou fé.". Para tanto, anoto o 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Cáceres, 16 de fevereiro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1003853-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - 0012985-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

17/05/2017 ÀS 14H30MIN, NO CEJUSC DESTA COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1003719-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - 0004825-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1003719-16.2016.8.11.0006 IMPETRANTE: DEBORA CORREA DE 

CARVALHO SELLA IMPETRADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA em 

face de REITORA DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO. Em síntese, 

narra a inicial que a IMPETRANTE se inscreveu para concorrer as vagas 

do curso de graduação em Direito oferecida pela UNEMAT – 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. Salienta que de acordo 

com o edital, para concorrer à uma das vagas, seria necessário 

preencher os seguintes requisitos: 2. DOS CURSOS E DAS VAGAS 2.1 O 

Concurso Vestibular 2016/2 oferecerá 2480 (Duas mil, quatrocentas e 

oitenta) vagas, para matrícula no período letivo acadêmico de 2016/2, 

sendo que o candidato poderá concorrer em uma das categorias descritas 

abaixo: a) Ampla Concorrência: 40% (quarenta) do total das vagas; b) 

Ação Afirmativa (PIIER): 25% (vinte e cinco) do total das vagas são 

destinadas para candidatos que se enquadrem no Programa de Integração 

e Inclusão Étnico-Racial – PIIER (autodeclarados negros ou pardos); c) 

Ação Afirmativa (Escola Pública): 35% (trinta e cinco) do total das vagas 

são destinadas para candidatos que comprovarem que cursaram, 

integralmente, o Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas. Informa 

ainda que quando se inscreveu ao vestibular, optou pela opção “c”, sendo 

que dentre tal grupo, atingiu nota suficiente para o ingresso na faculdade. 

Vai além afirmando que a nota obtida seria suficiente até mesmo para o 

ingresso na ampla concorrência. Contudo, reclama que no dia em que se 

deslocou até a UNIVERSIDADE para realizar a matrícula, foi informado de 

que não poderia se matricular, uma vez que teria cursado a 8ª série em 

escola particular. Irresignado, sustenta que a nota obtida no vestibular é 

suficiente para que ingresse na universidade até mesmo em meio aos 

alunos provenientes de escolas particulares, de modo que não poderia ser 

prejudicado por um erro de formalidade no ato da inscrição. Após 

apresentar suas razões de fato e de direito, requereu que liminarmente 

seja ordenado a REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Dra. Ana Maria Di Renzo, para que realize, incontinenti, a 

inscrição da Impetrante no curso de Bacharelado em Direito Noturno, 

campus de Pontes e Lacerda, pois, não resta duvidas que sua atitude não 

pode subsistir, amparada por WRIT, que desde já se requer que venha 

recebido e provido, considerando que o período letivo já iniciou-se. Com a 

inicial, vieram documentos. A Juíza titular da Vara da Fazenda Pública se 

declarou suspeita para atuar no feito (id. 4528350). No id. 4704187 foi 

proferido despacho já em substituição, determinando que a parte 

regularizasse a representação. A irregularidade foi suprida no id. 

4962494. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DEBORA CORREA DE 

CARVALHO SELLA em face de REITORA DA UNIVERSIDADE DE MATO 

GROSSO. O pedido liminar encontra-se pendente de análise. Pois bem. É 

sabido que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (art. 1° da Lei 12.016/2009). Interpretando os ensinamentos de 

Ary Florêncio Guimarães, Alexandre de Moraes destaca que: “O mandado 

de segurança é conferido aos indivíduos para que eles se defendam de 

atos ilegais ou praticados com abuso de poder, constituindo-se verdadeiro 

instrumento de liberdade civil e liberdade política. Desta forma, importante 

ressaltar que o mandado de segurança caberá contra os atos 

discricionários e os atos vinculados, pois nos primeiros, apesar de não se 

poder examinar o mérito do ato, deve-se verificar se ocorreram os 

pressupostos autorizadores de sua edição e, nos últimos, as hipóteses 

vinculadoras da expedição do ato.”[1](g.n.) Importante também se mostra a 

teoria de Michel Temer, quando, fazendo alusão aos termos “ilegalidade ou 

abuso de poder”, encerra que, in liters: “O mandado de segurança é 

conferido aos indivíduos para que eles se defendam de atos ilegais ou 

praticados com abuso de poder. Portanto, tanto os atos vinculados quanto 

os discricionários são atacáveis por mandado de segurança, porque a 

constituição federal e a lei ordinária, ao aludirem a ilegalidade, estão se 

referindo ao ato vinculado, e ao se referirem a abuso de poder estão se 

reportando ao ato discricionário.”[2] Pois bem. Não há como a demanda 

prosseguir. É que em Juízo de cognição sumária, não verifico a existência 

do chamado direito líquido e certo, conforme tenta convencer a inicial. 

Ocorre que pelos próprios argumentos deduzidos na inicial, nota-se que a 

IMPETRANTE confessa que realizou a escolha de determinado “modelo de 

cotas” do qual não se enquadraria, e tenta convencer o Juízo que em que 

pese tal formalidade, sua nota foi suficiente para lograr a aprovação caso 

estivesse escrita na “ampla concorrência”. Ora, em que pese o argumento 

de que foi boa a nota da impetrante e que tal seria suficiente para a 

aprovação no grupo de ampla concorrência, é incontroverso que a mesma 

se inscreveu para concorrer às cotas reservadas para alunos 
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provenientes do ensino público, e que em tal tivesse estudado em sua 

integralidade (ensino fundamental e médio). No entanto, a autora 

reconhece ter estudado a 8ª série em escola particular. Veja então que a 

IMPETRANTE reconhece a disposição normativa que disponibilizou as 

vagas existentes em grupos de cotas e ampla concorrência e que por uma 

infelicidade, a mesma teria realizado a inscrição em grupo ao qual não se 

adequava. Diante disso, visualizo que a IMPETRANTE pretende uma 

interpretação extensiva das normas de ingresso na Universidade Pública, 

para que sua nota seja considerada ao grupo da ampla concorrência, sem 

que a mesma tenha se inscrito para tal. Ora, ao sentir deste Juízo tais 

circunstâncias revelam a inexistência de direito líquido e certo à embasar a 

pretensão em análise. Veja que o conceito de direito líquido e certo nos 

remete ao direito claro, extreme de dúvidas, para o qual não se demanda 

nem mesmo a produção de provas para aclará-lo. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

Nº 03/STJ. PROCURADORA DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO 

DE LICENÇA E FÉRIAS USUFRUÍDAS EM AFASTAMENTO PARA ESTUDOS. 

ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO. 1. A proteção jurisdicional que se postula por meio da 

ação mandamental submete-se à verificação da presença de direito líquido 

e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento 

da impetração (AgRg nos EDcl no RMS 40.803/DF, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015; 

AgRg no RMS 30.427/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, 

julgado em 24/09/2013, DJe 30/09/2013). 2. Não há direito líquido e certo à 

extensão horizontal de decisão administrativa em favor de um grupo de 

procuradores em situação fática diversa. 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no RMS 50.850/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017). (g.n.). 

Paralelo a isto, rememoro o que dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009. In 

verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, 

quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 

requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. É o 

caminho a ser remetido este processo. É que estando a inicial despida de 

provas pré-constituídas que sinalizam a existência do direito líquido e certo 

– aquele apto a ser exercido desde a impetração – não há como 

prosseguir a demanda quando a mesma encontra-se desabastecida de 

sua substância essencial. Ora, foi citado no início que o MANDADO DE 

SEGURANÇA à teor do art. 1° da Lei de regência, está a disposição para a 

tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data. Ocorre que como a pretensão da autora depende de 

interpretações extensivas ou até de certas presunções, tal contexto de 

modo algum se encaixará na via estreita do mandado de segurança de 

sorte que determinar o processamento do mesmo sem o seu “combustível” 

essencial, implicaria em movimentação desnecessária da máquina 

judiciária e dos demais envolvidos. Aliás, a jurisprudência nos orienta no 

mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70066757741, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

30/09/2015). Logo, é de se extinguir a inicial por ausência de direito líquido 

e certo, pelas razões acima delineadas, sem embargo da possibilidade da 

parte postular sua pretensão em outro procedimento (art. 19 da Lei 

12.016/2009). É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 10 c.c 

art. 485, I do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL por ausência 

de requisito necessário ao ajuizamento do Mandado de Segurança. Sem 

custas. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). P. R. I. Cáceres/MT., 

21 de Março de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional – 24.° ed. – São Paulo: 

Atlas, 2009, p.152. [2] TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 

p. 179.

Intimação Classe: CNJ-156 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000656-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - 0007836-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a parte 

devedora noticia o pagamento do débito e pugna pela extinção do feito em 

razão da quitação. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80; (b) Sem custas e 

sem honorários; (c) Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos 

todos os seus comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações 

de praxe; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 21 

de março de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000657-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BEHRENDS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - 0011468-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES (IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000657-65.2016.8.11.0006 IMPETRANTE: VANESSA BEHRENDS 

RODRIGUES IMPETRADO: ROGER ALESSANDRO RODRIGUES, FRANCIS 

MARIS CRUZ Vistos etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

ajuizado por VANESSA BEHRENDS RODRIGUES em face de FRANCIS 

MARIS CRUZ e ROGER ALESSANDRO RODRIGUES. Em síntese, assinala a 

autora que participou de concurso público implementado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÁCERES através do EDITAL 001/2012, concorrendo ao 

cadastro de reserva disponibilizado para a vaga de NUTRICIONISTA à ser 

lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Aponta que ficou 

classificada na segunda posição do concurso público e que após a 

homologação do resultado e a prorrogação do prazo de validade o 

certame teria validade até o dia 11/07/2016. Descreve que no período de 

validade do concurso, não foram chamadas qualquer das profissionais 

estabelecidas na lista classificatória do concurso. Entretanto, as 

autoridades apontadas como coatoras teriam realizado movimentação 

interna, removendo 03 (três) NUTRICIONISTAS que eram vinculadas à 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para a SECRETARIA DE SAÚDE do Município 

(lotação à qual estaria a impetrante aguardando nomeação em razão do 

concurso). Noticia que dentre as NUTRICIONISTAS movimentadas 

internamente, as pessoas de VILMA RIBEIRO DE CAMPOS HALLAK e 

INGRID ANNE SCHMIDT foram aprovadas no concurso 001/2008 para 

serem vinculadas às vagas disponibilizadas na SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. Assim como também teria sido removida entre as secretarias 

mencionadas, a pessoa de CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E 

JORGE DA CUNHA. Além disso, como consequência das remoções 

internas, teria a administração pública realizado teste seletivo para 

contratação temporária para preenchimento das vagas deixadas na 

Secretaria de Educação. Com a inicial, anexou documentos. Notificadas as 

autoridades coatoras, apenas o Secretário Municipal de Saúde juntou o 

ofício n. 1070/2016-RH/SMS (id. 1556838), enquanto que o Prefeito nada 

juntou nos autos (id. 1520630). Por fim, o Ministério Público ofertou o seu 

parecer pela concessão da segurança (id. 1627800). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA ajuizado por VANESSA BEHRENDS RODRIGUES em face de 

FRANCIS MARIS CRUZ e ROGER ALESSANDRO RODRIGUES. A matéria 

trazida à lume encontra-se manejada por meio de Mandado de Segurança 

à cujo respeito existe a Lei 12.016/2009. É sabido que “Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 
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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.” (art. 1° da Lei 

12.016/2009). Interpretando os ensinamentos de Ary Florêncio Guimarães, 

Alexandre de Moraes destaca que: “O mandado de segurança é conferido 

aos indivíduos para que eles se defendam de atos ilegais ou praticados 

com abuso de poder, constituindo-se verdadeiro instrumento de liberdade 

civil e liberdade política. Desta forma, importante ressaltar que o mandado 

de segurança caberá contra os atos discricionários e os atos vinculados, 

pois nos primeiros, apesar de não se poder examinar o mérito do ato, 

deve-se verificar se ocorreram os pressupostos autorizadores de sua 

edição e, nos últimos, as hipóteses vinculadoras da expedição do ato.”[1]

(g.n.) Importante também se mostra a teoria de Michel Temer, quando, 

fazendo alusão aos termos “ilegalidade ou abuso de poder”, encerra que, 

in liters: “O mandado de segurança é conferido aos indivíduos para que 

eles se defendam de atos ilegais ou praticados com abuso de poder. 

Portanto, tanto os atos vinculados quanto os discricionários são atacáveis 

por mandado de segurança, porque a constituição federal e a lei ordinária, 

ao aludirem a ilegalidade, estão se referindo ao ato vinculado, e ao se 

referirem a abuso de poder estão se reportando ao ato discricionário.”[2] 

Com efeito, tem-se por adequado o manejo do Mandado de Segurança 

neste caso, porquanto a impetrante reputa-se prejudicada em razão de 

atos administrativos realizados pelas autoridades impetradas que em tese 

estariam preterindo a lista classificatória formada em concurso público. É 

bem certo que a gestão administrativa não deve ofender as balizas gerais 

contidas no ordenamento jurídico acerca do ingresso no serviço público 

onde a regra geral é o concurso público (art. 37, inciso II da CRFB/88). 

Com efeito, este Juízo atento ao que dispõe o ordenamento jurídico acerca 

da matéria, passará a apreciar aquilo que foi produzido nos autos com 

vistas a apurar a veracidade das asserções contidas na inicial. Pois bem. 

A jurisprudência tem entendido pela possibilidade do poder judiciário 

realizar o controle de legalidade dos atos administrativos praticados pela 

administração pública, notadamente como é o caso dos autos, a análise da 

contratação de pessoal para o exercício do serviço público. In verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

AGENTE DE CONTROLE AMBIENTAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA. VALIDADE DO CONCURSO NÃO EXPIRADA. ATO INEQUÍVOCO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DE 

NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA ATIVIDADE 

PERMANENTE OBJETO DE CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E MORALIDADE NÃO OBSERVADOS. ILEGALIDADE 

APURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - No âmbito da atual 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o candidato tem 

direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, e não mera expectativa de 

direito, se aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. 2 - Não 

há óbice para que o poder judiciário perscrute a legalidade dos atos da 

administração pública nos casos em que os destinatários da alegada 

arbitrariedade sejam os candidatos aprovados além do número de vagas 

do edital, havendo precedentes do tribunal da cidadania no sentido de que 

"a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas 

disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à 

nomeação para o respectivo cargo, se a administração pública manifesta, 

por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas" 

(RMS nº 32.105/DF, relatora ministra eliana calmon, segunda turma, data 

do julgamento 19/08/2010, DJ 30/08/2010). Hipótese ocorrente nos autos. 

3 - No caso vertente, verifica-se que a administração pública municipal 

homologou o concurso público em voga (edital 001/2003) em 12/12/2003, 

oportunidade em que nomeou os 42 aprovados para as vagas oferecidas 

no edital, no que se refere ao cargo em comento de agente de controle 

ambiental. Contudo, logo no mês seguinte, mais precisamente em 

14/01/2004, a municipalidade abriu novas inscrições para um processo 

seletivo simplificado (edital 001/2004) objetivando a contratação 

temporária de mais 183 servidores para o mesmo cargo, 

desconsiderando, assim, a existência de concurso público em pleno vigor 

com vários candidatos aprovados, dentre os quais os recorrentes. 4 - 

Uma vez surgida a necessidade de contratação para a atividade de 

agente de controle ambiental, da qual existem vários candidatos 

aprovados por concurso público em andamento, a administração pública, 

em respeito aos princípios constitucionais do art. 37, da CF, deve dar 

prioridade à contratação deles, já que estão contemplados com a proteção 

constitucional que reclama a aprovação prévia em concurso para o 

provimento de cargos públicos. 5 - Os princípios da razoabilidade e da 

moralidade que regem a atividade administrativa não foram observados no 

caso presente, mormente porque os candidatos aprovados e habilitados 

nos autos estão sendo preteridos à posse nos cargos de agente de 

controle ambiental, de modo que não se mostra razoável e por isso não é 

justo que a satisfação do interesse público se concretize na forma de 

contratação precária, quando em andamento concurso público (STJ, MS 

nº 13.823/DF, relator ministro Celso limongi). 6 - A constatação de que (a) 

a atividade ligada à área de saúde é permanente, (b) há necessidade 

perene do serviço público para o cargo em comento, e que (c) existem 

vários candidatos aprovados em concurso público em pleno vigor, são 

elementos fático-jurídicos que demonstram na hipótese ter sido 

desarrazoada a conduta da administração pública municipal na preterição 

dos mesmos, por intermédio de sucessivas contratações temporárias, em 

burla ao concurso público, de modo que, violados os princípios da 

razoabilidade e da legalidade, tal situação autoriza o exercício do controle 

do ato administrativo pelo poder judiciário, tudo isso com vistas a 

assegurar a prevalência da ordem constitucional. 7 - In casu, inexiste 

qualquer óbice para que o poder judiciário afaste o ato ilegal e arbitrário da 

municipalidade consubstanciado na contratação temporária de 183 

servidores, a qual foi feita em detrimento dos candidatos aprovados em 

concurso público vigente, devendo ser concedida a segurança para a 

respectiva nomeação do número de aprovados que atinjam a referida 

classificação, em observância da prevalência da regra da obrigatoriedade 

do concurso público para o ingresso no serviço público. 8 - Recurso 

conhecido e provido para, reformando a sentença recorrida, conceder a 

segurança e determinar que a administração pública municipal proceda a 

nomeação dos candidatos aprovados no concurso público municipal 

(edital nº 001/2003) referente ao cargo de agente de controle ambiental 

(aca), competindo observar a ordem classificatória para o preenchimento 

das 183 vagas além das 42 de ampla concorrência previstas no edital do 

concurso, tendo em vista que aquele foi o número de vagas em que se 

deu a contratação temporária em arbitrária preterição dos candidatos 

aprovados e classificados no certame. Sem condenação em honorários, 

conforme Súmulas nºs 512, do STF e 105, do STJ”. (TJ-ES; AC 

48089002512; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Santos Souza; 

DJES 07/06/2011; Pág. 47). No caso dos autos, a impetrante reclama ter 

sido preterida pela administração pública, mediante manobras 

administrativas internas que teriam burlado o seu direito subjetivo à 

nomeação ao concurso público em que logrou a 2ª posição. É que 

segundo a autora, a mesma estaria classificada na segunda posição para 

o cargo de NUTRICIONISTA à ser exercido na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CÁCERES. No entanto, diante da necessidade de 

preenchimento de vagas, teria a administração pública movimentado 

servidoras efetivas lotadas na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

(as quais teriam sido aprovadas em concurso público anterior destinado 

ao preenchimento das vagas daquela secretaria) para exercerem a 

mesma função na Secretaria de Saúde, nas vagas que deveriam ser 

destinadas à lista classificatória da impetrante. Relata ainda que nas 

vagas deixadas na Secretaria de Educação pelas servidoras removidas, 

teria a administração pública preenchido tais vagas mediante a realização 

de teste seletivo para contratação temporária. Da análise dos documentos 

anexos à ação, constata-se o contexto fático exposto na inicial de fato 

ocorreu. Não se pode olvidar que muito além de ter a autora produzido 

prova pré-constituída que corrobora suas asserções inicial, as 

autoridades apontadas como coatoras contribuíram para a conclusão em 

tal sentido – quanto ao contexto fático – porquanto citadas e 

reiteradamente intimadas, optaram por quedarem-se inertes no processo. 

Na inicial a autora informa que as servidoras movimentadas da Secretaria 

de Educação para a Secretaria de Saúde são Vilma Ribeiro, Ingrid Anne e 

Carolina Roberta. Da análise dos documentos verificamos que: - Vilma, 

Ingrid e Carolina encontram-se atualmente lotadas na Secretaria Municipal 

de Saúde (Vide ofício juntado no Id. 1556838). - Vilma e Carolina, de fato 

pertenceram anteriormente aos quadros da Secretaria de Educação, 

sendo que em 16.03.2015 foi realizado o remanejamento de Carolina 

Roberta para a Secretaria de Saúde(id. 1486828) e em 08.12.2014 a 

remanejada foi Vilma Ribeiro. (id 1486655). - Quanto a IMPETRANTE, há 

prova pré-constituída em que aponta que através do EDITAL 001/2012 foi 

implementado concurso público para preenchimento de vagas na 

Secretaria de Saúde do Município, em cujo certame a IMPETRANTE logrou 

a Segunda Colocação (ids. 1486615 e 1486610). - Quanto a existência de 

vagas, observa-se que em Junho/2015 foi publicado o Lotacionograma da 
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Secretaria Municipal de Saúde, em que noticiava a existência de 04 Vagas 

para o cargo de NUTRICIONISTA. - Quanto aos testes seletivos para 

contratações temporárias para a Secretaria de Educação, constata-se 

que em Janeiro de 2015 foi publicado o EDITAL 001/2005 no qual foi 

disponibilizada 01 vaga para NUTRICIONISTA; e em Dezembro de 2015 foi 

publicado o Edital 005/2015 pelo qual foram disponibilizadas duas vagas 

temporárias na Secretaria de Educação para o cargo de NUTRICIONISTA. 

(vide ids. 1486824 e 1486833); Logo, foram disponibilizadas no ano de 

2015, 03 (três) vagas temporárias para o cargo de NUTRICIONISTA na 

Secretaria de Saúde. Ressaltadas as circunstâncias acima, faço as 

seguintes considerações fáticas: Percebe-se que a Administração Pública 

Municipal no ano de 2012, publicou edital para formação de CADASTRO 

DE RESERVA na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo certo que a 

IMPETRANTE logrou a 2ª COLOCAÇÃO no certame. Já nos anos de 2014 e 

2015, restou comprovado nos autos que foram “remanejadas” da 

Secretaria de Educação rumo à Secretaria de Saúde, 2 (duas) 

NUTRICIONISTAS efetivas de modo que ficaram desocupadas as mesmas 

vagas na Secretaria de Educação. Por fim, no ano de 2015 a 

Administração Pública Municipal, noticiou a existência de 03 vagas 

temporárias na Secretaria de Educação para o cargo de Nutricionista. A 

esse respeito, não se pode olvidar que ao menos duas destas vagas 

temporárias foram resultantes do remanejamento daqueles servidoras 

efetivas que foram lotadas na Secretaria de Saúde. Diante deste quadro, 

concluo que houve uma espécie de “simulação” no âmbito das duas 

Secretarias (Educação e Saúde) de modo que para não realizar o teste 

seletivo para contratações temporárias para a Secretaria de Saúde à qual 

existia o cadastro de reserva em que a IMPETRANTE encontra-se na 

Segunda posição por força de concurso público, optou os gestores a 

trazer da Secretaria de Educação ao menos 02 (duas) servidoras 

efetivas. E por fim, nas vagas deixadas por elas na Secretaria de 

Educação, inseriu-se os contratados temporários, mediante processo 

seletivo simplificado. Contudo, referido cenário não nos faz perder de 

vista o nítido preterimento dos candidatos que encontram-se em cadastro 

de reserva formado em concurso público. Logo, como há nos autos 

provas de que duas foram as servidoras efetivas transferidas da 

Educação para a Saúde, e em Vossos lugares disponibilizadas as vagas 

temporárias, conclui-se portanto que haveriam de ser chamadas ao menos 

2 (dois) dos candidatos listados no referido cadastro de reserva, logo, a 

IMPETRANTE deveria ter sido chamada para posse, na medida em que ela 

é a segunda colocada no concurso para o cargo de nutricionista. Em 

suma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido 

de que o candidato aprovado fora do número de vagas em concurso 

público tem mera expectativa de direito à convocação. Contudo, tal 

expectativa CONVOLA-SE em DIREITO SUBJETIVO líquido e certo, quando 

a Administração Pública externa a existência de vagas, mediante o 

preterimento daqueles candidatos classificados, mediante a realização de 

contratações temporárias. Senão, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO NO CARGO DE DIREITO DO CANDIDATO APROVADO NO 

CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO CONFIGURA – VIOLAÇÃO DO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. Não há falar em falta de 

interesse de agir, quando existe controvérsia entre as partes e perigo de 

dano jurídico, sem que se cogite a existência, ou não, do direito material, 

questão atinente ao mérito da ação. O candidato classificado em concurso 

público fora do número de vagas previstas no edital possui mera 

expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, 

caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o 

prazo de validade do concurso, seja em decorrência da comprovação de 

contratações precárias de terceiros para ocupar o cargo destinado ao 

candidato classificado em concurso público, seja pela constatação da 

existência de vagas em aberto criadas por nova lei ou em decorrência de 

vacância. (TJMT – MANDADO DE SEGURANÇA PJE 

1002829-95.2016.8.11.0000. Relatoria do Desembargador Márcio Vidal. 

Julgamento ocorrido em 02 de Março de 2017). Pela orientação 

jurisprudencial acima, não somente as contratações precárias conferem 

guarida à pretensão do candidato aprovado fora do número de vagas, 

mas também a edição de Lei que noticia a existência de novas vagas. Ora, 

a esse respeito, lembro do mencionado LOTACIONOGRAMA onde apontou 

em Junho de 2012 (período posterior ao Edital do Concurso Público, 

publicado em 24.05.2012), a existência de 04 vagas na Secretaria 

Municipal de Saúde, para a qual a IMPETRANTE logrou a classificação em 

segundo lugar. Sigo demonstrando de que o aludido entendimento 

encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça. In verbis: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 103 E 105 

DO CPC. CONEXÃO RECONHECIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 

7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. 

CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Não prospera a 

alegação de violação dos arts. 103 e 105 do CPC, haja vista que, "tendo o 

Tribunal de origem reconhecido a conexão entre as demandas, não cabe, 

em sede de recurso especial, a revisão desse entendimento" (AgRg no 

AREsp 70.852/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

julgado em 21.8.2012, DJe 30.8.2012). Incidência, no ponto, da Súmula 

7/STJ. 2. Ademais, para reformar o acórdão recorrido no tocante à não 

ocorrência de decadência, in casu, seria necessária a interpretação de 

cláusulas do Edital do concurso, providência vedada em Recurso Especial, 

conforme a Súmula 5/STJ. 3. O STJ adota o entendimento de que a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido." 

(AgRg no REsp 1.394.915/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015). "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. 

PRAZO DE VALIDADE. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO 

CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. MATÉRIA DECIDIDA PELA 

CORTE. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no RMS 

29.145/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015). "ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na 

origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravada contra ato 

atribuído ao Secretário de Educação e ao Secretário de Administração do 

Estado de Pernambuco. 2. Alega a impetrante que tem direito à nomeação 

imediata para ocupar o cargo de Professor de Português com exercício no 

Município de Terra Nova-PE, diante da evidente preterição decorrente da 

contratação temporária de professores para o exercício do referido cargo. 

3. A candidata no Concurso Público realizado ficou em 4º lugar, e havia 

três vagas. Ficou demonstrado que existiram várias contratações 

temporárias, inclusive da própria impetrante que foi contratada diversas 

vezes, de forma precária, como Professora de Português, dentro do prazo 

de validade do certame, pois houve prorrogação (fls. 63, 118 e 119). 4. O 

STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) 

convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade 

do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, 

aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 5. Nesse 

mesmo sentido, o parecer do Parquet estadual, quando afirma que deve 

ser concedida a segurança, ante a comprovação de contratação 

temporária de Professor de Português, inclusive da própria impetrante, na 

respectiva localidade, durante o prazo de validade do certame. 6. Nessa 

circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 

prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 

para suprir a demanda por Professores de Português pela Administração 

Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de 

contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da 

atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o 
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direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à 

nomeação. 7. Assim, há direito líquido e certo a ser amparado pelo 

Mandado de Segurança. 8. Agravo Regimental não provido." (AgRg no 

RMS 42.717/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015.) Com efeito, entendo que a situação 

fática na órbita administrativa da Prefeitura Municipal de Cáceres, mais 

precisamente em relação aos cargos de Nutricionista na Secretaria de 

Saúde, comporta a aplicação do entendimento acima destacado. Reputo 

que a Administração Pública Municipal demonstrou claramente a existência 

de ao menos duas vagas na Secretaria de Saúde para o cargo em que a 

impetrante encontra-se classificada, quando entre os anos de 2014 e 

2015 – período posterior ao concurso público e dentro de sua validade – 

remanejou duas nutricionistas de secretaria diversa, lotando-as na 

Secretaria de Saúde e em seu lugar, promovendo a realização de testes 

seletivos anunciando a existência de 03 vagas em dois editais (001/2015 e 

005/2015). Portanto, considero preteridas as duas primeiras classificadas 

no concurso público promovido pelo edital 001/2012 para o cargo de 

NUTRICIONISTA, e sendo a IMPETRANTE a 2ª CLASSIFICADA, a 

concessão da segurança almejada na inicial é medida de rigor. É como 

decido! Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA almejada na inicial, 

para DETERMINAR QUE as AUTORIDADES APONTADAS COMO 

COATORAS, promovam a CONVOCAÇÃO PARA POSSE, da PRIMEIRA e 

SEGUNDA CLASSIFICADAS, esta última a IMPETRANTE VANESSA 

BEHRENDS RODRIGUES, ao cargo de NUTRICIONISTA vinculadas à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo questão de mérito 

administrativo à depender também da lei de regência do âmbito 

administrativo municipal, a possibilidade de que tais sejam lotadas na 

própria SECRETARIA DE SAÚDE ou se na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

Presentes os requisitos legais, notadamente o reconhecimento da 

procedência da pretensão, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

autoridades publiquem imediatamente a convocação (art. 14, § 3º da Lei 

12.016/2009), sob pena de fixação de multa diária, sem prejuízo das 

demais providências possíveis diante da desobediência à ordem judicial. 

Verifique o Cartório, se há o comprovante de recebimento do ofício (id. 

4877279), encaminhado ao Secretário de Administração à cujo respeito 

não houve resposta. Caso haja o comprovante do recebimento, elabore 

ofício e instrua com cópia do processo, a fim de encaminhar à Autoridade 

Policial para instauração de Inquérito de apuração de crime de 

desobediência. Sem custas. Sem Honorários. Intimem imediatamente às 

Autoridades Impetradas para cumprirem a sentença. Nos termos do art. 

14, § 1º da Lei 12016/2009, a sentença esta sujeita obrigatoriamente ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, após o decurso do prazo recursal, 

proceda a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça. Cáceres/MT, 21 

de março de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional – 24.° ed. – São Paulo: 

Atlas, 2009, p.152. [2] TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 

p. 179.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000794-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY RODRIGUES PIOVEZAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - 0015352-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por ARIANY RODRIGUES PIOVEZAN contra ato da 

Professora VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA, Pró-Reitora de Ensino de 

Graduação – PROEG-UNEMAT, na qual argumenta, em síntese, ilegalidade 

no indeferimento de sua inscrição para a prova de transferência externa 

da UNEMAT. Aduz, em síntese, que cursa enfermagem na Faculdade de 

Quatro Marcos e que pretende fazer a prova de transferência externa 

nesta data para a Universidade do Estado de Mato Grosso. Entretanto, o 

pedido de inscrição foi negado, ao fundamento que a impetrante não 

atendeu às exigências do item 2.2 do Edital n.º 009/2016, eis que não teria 

obtido aprovação em todas as disciplinas previstas no primeiro período da 

matriz curricular do curso de origem. A impetrante, contudo, sustenta que 

seu caso é “atípico”, porquanto cursou os cinco primeiros períodos na 

UNEMAT e depois transferiu para a Faculdade de São José do Quatro 

Marcos em 2016/1. Portanto, aos seus olhos, sua faculdade de origem 

seria a própria UNEMAT e não o último vínculo universitário que mantém. 

De outro lado, afirma que as matérias não cursadas (Antropologia 

Filosófica, Educação Ambiental e Saúde e Recursos de Informática) não 

se encontram na matriz curricular da UNEMAT, não havendo qualquer 

prejuízo a sua formação. Deste modo, à vista destes fatos, requer “seja 

oportunizado à impetrante a participação nas demais etapas do processo 

de seleção, inclusive no exame de seleção que ocorrerá em 20/12/2016”. 

Junto à inicial aportaram documentos. Liminar indeferida. Informações 

prestadas no sentido de denegação da ordem. Parecer ministerial pela 

denegação da segurança. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Versam os autos sobre pedido de 

concessão de segurança impetrado por ARIANY RODRIGUES PIOVEZAN 

contra ato da Professora VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA, Pró-Reitora 

de Ensino de Graduação – PROEG-UNEMAT, na qual argumenta, em 

síntese, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição para a prova de 

transferência externa da UNEMAT. É caso de denegação da segurança. 

Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo do 

concurso público pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à 

legalidade do certame público, não podendo, à evidência, adentrar no 

mérito administrativo, ou seja, nos critérios adotados pela Administração 

Pública para realização de seus atos. Consigna-se, de igual modo, que 

não havendo lei que trate da matéria, como é o caso, o edital faz lei entre 

as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 

O poder público exibe suas condições e o interessado, inscrevendo-se, 

concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da 

legalidade e moralidade, como também pelo da vinculação ao edital. É da 

jurisprudência: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CAN- DIDATOS. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

edital faz Lei entre as partes e obriga tanto a administração quanto os 

candidatos à sua estrita observância, devendo ser prestigiado, na 

espécie, o seu princípio vinculativo. 2. Mostra-se ilegítimo o ato que 

modifica local designado para a realização de prova de concurso público 

sem a prévia comunicação aos candidatos. Precedentes. 3. Remessa 

oficial a que se nega provimento. (TRF 01ª R.; RN 

0017042-20.2007.4.01.3600; MT; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio 

Marques; Julg. 26/05/2014; DJF1 13/06/2014; Pág. 457). – grifou-se. Pois 

bem. Na espécie, o concurso para vagas remanescentes é regido pelas 

normas do Edital n.º 009/2016/PROEG, datado de 30 de novembro de 

2016. No caso, o edital previu que para concorrer a uma das vagas 

remanescentes dos cursos ofertados, a parte interessada deveria 

comprovar para fins de inscrição, por meio de histórico escolar, a 

aprovação em todas as disciplinas previstas para o primeiro período da 

matriz curricular do curso de origem, nos termos da orientação do 

CONEPE: “2.2. Comprovar previamente, por meio de histórico escolar, a 

obtenção de aprovação em todas as disciplinas previstas para o 1º 

(primeiro) período da matriz curricular do curso de origem, em 

conformidade ao disposto no artigo 119, da Resolução n.º 054/2011 

–CONEPE.” Ora, a própria impetrante confessa que não atendeu à 

exigência do edital, porquanto deixou de realizar três matérias no curso de 

origem, a saber: Antropologia Filosófica, Educação Ambiental e Saúde e 

Recursos de Informática. Deste modo, o indeferimento da inscrição no 

certame encontra ressonância no edital, sendo esta a regra a ser 

observada por todos. Por outro lado, consigne-se que não prospera o 

argumento de que a impetrante é egressa, em verdade, da UNEMAT, pois 

se assim o fosse, não haveria necessidade alguma de prova de 

transferência para voltar ao curso fornecido pela instituição pública. A 

requerente possui vínculo atual com a Faculdade de São José do Quatro 

Marcos e ao se filiar a esta instituição, aderiu a sua matriz curricular, não 

podendo agora afirmar irrelevância das matérias retro mencionadas com o 

fito de criar exceção à regra do concurso. Por fim, diga-se que a alteração 

dos critérios adotados em edital em sede de ação, como pretende a 

exordial, desprestigia todos os candidatos que preencheram os requisitos 

editalícios e lograram êxito, criando uma situação anti isonômica e de 

indesejável insegurança jurídica. Ainda, consigna-se que a impetrante não 

impugnou os itens do edital de abertura do concurso público, em momento 

adequado, deixando para fazê-lo nesta oportunidade com a intenção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 21 de 45



apenas de alterar as regras para se beneficiar, o que é absolutamente 

indevido e ilegítimo, além de não possuir respaldo legal. Sobre o tema, 

calha citar a doutrina de Geraldo Ataliba destacado do voto do Des. Luiz 

Carlos no julgamento da Apelação n.º 4712/2013 que assim diz: ’Não teria 

sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, 

outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para 

consagrar instituições que tolerassem ou permitissem – seja de modo 

direto, seja indireto – a violação da igualdade fundamental, que foi o 

próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem 

ao Estado – poderes para serem usados criando privilégios, engendrando 

desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em 

detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. 

Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e 

encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se 

não fosse marcada pela igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. República e 

Constituição, atual, por Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, Malheiros, São 

Paulo, 2011, pg. 156 e 158/159). – grifou-se. Portanto, a denegação da 

segurança se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o 

processo, com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC; 

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). 

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 21 de 

março de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1001866-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI ROSA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 21 de março de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000119-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANY KINARA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - 8066-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da informação 

prestada pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO

Processo Número: 1000005-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CERINO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - 0008962-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (RÉU)

Magistrado(s):

 

Intimo a patrona do Autor para querendo impugnar a contestação 

apresentada

Comarca de Primavera do Leste

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1162-82.2013.811.0037 118792

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): SIDNEY VELOSO

EXECUTADO (A,S): JORGE LUIZ DELAZARI

CITANDO (A,S): Requerido(a): Jorge Luiz Delazari, Cpf: 03600039903, Rg: 

77094369 SSP PR Filiação: João Elmar Delazari e Teresa de Lazari, data 

de nascimento: 10/02/1982, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

convivente, corretor de veículos, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.816,74

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

10.608,81,  representados pe los  cheques de números 

000017/000028/000012.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2017.

Nestor José Comachio Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000641-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ONEPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - 0005947-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS GUSMAO FERNANDES JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar a advogada da parte autora para manifestar acerca da negativa de 

citação, conforme A.R. juntado sob a ID 5591311, no prazo de dez dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000885-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - 0012102-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 03/05/2017, as 13:00 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000857-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - 244484-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 03/05/2017, as 13:30 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000905-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERIVAN BATISTA BOA MORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - 21065-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 03/05/2017, as 14:00 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000625-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMO o advogado da parte autora para depositar a importância de R$ 

850,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , 

Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a 

título de diligência.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) VICTOR VIDOTTI 

da despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) VICTOR VIDOTTI 

da despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000385-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONDERO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar o advogado da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça juntada sob a ID 4814214, no prazo de dez 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

intimei via DJE, o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. (ª) VICTOR VIDOTTI 

da despacho, conforme ciente a seguir. Primavera do Leste - MT, 6 de 

fevereiro de 2017. Escrivã(o) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000551-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - 14831-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL MARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMO o advogado da parte autora para depositar a importância de R$ 

25,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , 
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Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a 

título de diligência.

Intimação Classe: CNJ-261 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000881-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMBAUBA LATICINIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 3592-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADYLSON DE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

INTIMO o advogado da parte autora para depositar a importância de R$ 

75,00 na conta da CENTRAL DE MANDADOS, CNPJ 00.059.285/0001-36 , 

Conta Corrente nº. 26.805-4 AGÊNCIA 5782-7 do Banco do Brasil S/A, a 

título de diligência para citação, penhora e avaliação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000650-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FRIZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar o advogado da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça juntada sob a ID 5040104, no prazo de dez 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000469-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEROBA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 14932-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS GARCIA TORRADA (RÉU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Intimar a advogada da parte autora para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça juntada sob a ID 4856110, no prazo de dez 

dias, requerendo o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000668-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE SAGGIN PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000668-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISELLE SAGGIN PACHECO Visto, 

Verifica-se que a taxas judiciarias não foram recolhidas, desde modo 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, efetuarem o pagamento das taxas e custas processuais, 

sob pena de extinção do processo (art.485, III, CPC/2015). Outrossim, nas 

ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em 

tela, verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde apenas as 

parcelas vencidas, no valor de R$ 10.282,35 (ID 4979868). Nesse sentido, 

cita-se precedente jurisprudencial: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016. Assim, nos termos do art.321 do Código de 

Processo Civil, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 

15(quinze) dias, retificar os termos da inicial corrigindo o valor da causa, e 

efetuar o pagamento das diferenças de custas e taxas processuais, nos 

termos do artigo 290 do CPC, sob pena de extinção da ação. Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000672-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000672-04.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 

EPP Visto, Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o 

valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, 

que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as 

vincendas. No caso em tela, verifica-se que o valor atribuído à causa 

corresponde apenas as parcelas vencidas, no valor de R$ 194.134,92 (ID 

4982390). Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes deste 

Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art.321 do Código de Processo Civil, determina-se a 

intimação do autor, para no prazo de 15(quinze) dias, retificar os termos 

da inicial corrigindo o valor da causa, e efetuar o pagamento das 

diferenças de custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do 

CPC, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

13 de março de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000763-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CLARIS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 24 de 45



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1 0 0 0 7 6 3 - 9 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIDIANE CLARIS 

FERREIRA DE SOUSA Visto, Verifica-se que as custas e taxas judiciarias 

não foram recolhidas, desde modo intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, efetuarem o pagamento 

das taxas e custas processuais, sob pena de extinção do processo 

(art.485, III, CPC/2015). Após, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 13 de março de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000776-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UENDEL FLAVIO BARBOSA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000776-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UENDEL FLAVIO BARBOSA 

FERREIRA Visto, Verifica-se que as custas e taxas judiciarias não foram 

recolhidas, desde modo intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, efetuarem o pagamento das 

taxas e custas processuais, sob pena de extinção do processo (art.485, 

III, CPC/2015). Outrossim, nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas. No caso em tela, verifica-se que o valor atribuído à causa 

corresponde apenas as parcelas vencidas, no valor de R$ 4.079,48 (ID 

5050676). Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes deste 

Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art.321 do Código de Processo Civil, determina-se a 

intimação do autor, para no prazo de 15(quinze) dias, retificar os termos 

da inicial corrigindo o valor da causa, e efetuar o pagamento das 

diferenças de custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do 

CPC, sob pena de extinção da ação. Intime-se e Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de março de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000393-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 0010271-A/MT (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - 0006526-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais ), no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5287-7, Banco do Brasil, preferencialmente que o depósito seja efetuado 

via transferência “on line” ou depósito em dinheiro, evitando-se os 

depósitos na forma “envelope” em cumprimento ao Provimento 

003/2008-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO ROSSETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reias ), no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, agência 

5287-7, Banco do Brasil, preferencialmente que o depósito seja efetuado 

via transferência “on line” ou depósito em dinheiro, evitando-se os 

depósitos na forma “envelope” em cumprimento ao Provimento 

003/2008-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000439-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000439-07.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

EXECUTADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de custas processuais, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de março 

de 2017. Glenda Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000435-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JONAS ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)
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DULCINEIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência no valor de R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais ), devendo ser realizado 03 depósítos no valor de R$25,00 

individualmente, no prazo de 05 dias, na conta corrente nº 26.805-4, 

agência 5287-7, Banco do Brasil, devendo apresentar o comprovante do 

depósito original, preferencialmente que o depósito seja efetuado via 

transferência “on line” ou depósito em dinheiro, evitando-se os depósitos 

na forma “envelope” em cumprimento ao Provimento 003/2008-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - 71807-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DETRAN - MT (RÉU)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000660-87.2017.8.11.0037 AUTOR: ROSANGELA VARGAS TETERYCZ 

DE FREITAS RÉU: BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, DETRAN - MT 

Visto, Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por Rosangela Vargas Teterycz de Freitas contra 

Lauramir de Souza Barbosa e Departamento Nacional de Transito – Detran 

/MT. Conforme os termos da resolução n.05/2014/TP que alterou a 

competência de diversas varas das comarcas do estado de Mato Grosso, 

inclusive desta comarca de Primavera do Leste, onde a 4ª vara desta 

unidade judiciária, passou a ser competente para processar e julgar os 

feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas 

Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, 

rogatória e de ordem afetas à sua competência. Diante do exposto, e nos 

termos da resolução 005/2014/TP, DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO por entender que o presente 

processo é de competência privativa da 4ª vara desta comarca, para onde 

os autos deverão ser remetidos com as nossas homenagens, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Via 

digitalmente assinada da decisão. Redistribua-se eletronicamente. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000271-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - 14059-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLENDA MOREIRA BORGES

GLENDA MOREIRA BORGES

 

Certifico que deixei de expedir o mandado de citação, tendo em vista está 

cadastrada somente um executado Sinal Verde Service Ltda, embora na 

inicial consta dois executados. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fazer a inclusão da outra parte no polo 

passivo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Processo Número: 1000482-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ROQUE DECHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - 0010706-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte para que comunique o autor e a(s) testemunha(s) por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do Juízo.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1002483-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO HENRIQUE TAUGINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

1002483-24.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, JUNTAR AOS AUTOS O TÍTULO DE 

CRÉDITO DEVIDAMENTE REGISTRADO E CARIMBADO POR ESTA 

SECRETARIA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000223-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - 0011229-A/MT (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - 5425-B/MT (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 17824-O/MT (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 11032-O/MT (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - 20089-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO ANTONIO TAFFAREL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência rural no valor de R$ 108,00 a ser depositada na 

conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do Banco do Brasil em nome 

F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado (mediante depósito 

identificado pela numeração única do processo).

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000223-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 11032-O/MT (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - 0011229-A/MT (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 17824-O/MT (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - 20089-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - 5425-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO ANTONIO TAFFAREL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência rural no valor de R$ 108,00 a ser depositada na 

conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do Banco do Brasil em nome 

F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado (mediante depósito 

identificado pela numeração única do processo).

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000223-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 17824-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - 5425-B/MT (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 11032-O/MT (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - 20089-O/MT (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - 0011229-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO ANTONIO TAFFAREL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a efetuar o 

depósito de uma diligência rural no valor de R$ 108,00 a ser depositada na 

conta corrente n. 28.984-1, agência 1917-8, do Banco do Brasil em nome 

F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado (mediante depósito 

identificado pela numeração única do processo).

Citação

Citação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE SORRISO

Processo Número: 1000448-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) ANDERSON CANDIOTTO Dados do Processo: Processo: 

1000448-57.2017.8.11.0040 Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

PETIÇÃO (241) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: GISLAINE APARECIDA JUSTINIANO , brasileira, 

qualificação ignorada 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, para, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. INTIMAÇÃO DO 

DEFERIMENTO DA GUARDA DO MENOR G. A. J, filho da requerida, à sua 

irmã Lucieli Querlaine Justiniano Resumo da Inicial: SEGREDO DE JUSTIÇA 

Despacho/Decisão: SEGREDO DE JUSTIÇA 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, DTJAG, digitei. SORRISO, 23 de março de 

2017. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Comarca de Tangará da Serra

3ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Processo n. 7202-70.2006.811.0055 - Código: 57746 - Valor da Causa: 

10.000,00

Espécie: Imissão na Posse

Polo Ativo: Maria Aparecida Lourenço Nunes

Polo Passivo: Nilda Medeiros da Paixão

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILDA MEDEIROS DA PAIXÃO, Cpf: 

99263955115, Rg: 1106523-0, Filiação: Narciso José da Paixão e Maria 

Medeiros da Paixxão, data de nascimento: 07/10/1971, brasileiro(a), 

natural de Naviraiv-MS, casado(a), agente comunitária. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 623,64 (Seiscentos e vinte e tres reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

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, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2017. Barbara Graziela Ventura Furlan 

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Comarca de Lucas do Rio Verde

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 0007973-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia médica que será 

realizada no dia 22/04/2017 às 13:00 horas, no Centro Médico Hasegawa, 

localizado na Av. Mato Grosso, n.º 1818-S, Jardim das Palmeiras, Lucas 

do Rio Verde-MT, com o Dr. Dr. Mário Kaway Filho.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1003598-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - 8166-B/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003598-65.2016.811.0045. Primeiramente, cumpre registrar 

que ficou evidenciado nos autos indícios fortíssimos da paternidade 

anunciada, considerando-se o exame médico que comprova a gestação, 

bem como as conversas mantidas entre a autora e o requerido através do 

aplicativo ‘whatsapp’, razão pela qual foram fixados os alimentos 
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gravídicos, provisoriamente, no valor mensal correspondente a 30% do 

salário mínimo, conforme decisão anterior (ID 3715372). De outro viés, é 

cediço que a obrigação alimentar deve ser arbitrada mediante a instituição 

de vínculo de proporcionalidade, determinado entre a necessidade de 

quem o postula/aufere e a possibilidade de quem é chamado a prestá-la 

[art. 1.694, § 1.º do Código Civil]. O ‘quantum’ a ser arbitrado a título de 

alimentos deve guardar correspondência com a tríade 

necessidade/possibilidade e proporcionalidade. Cotejando o manancial 

probatório encartado nos autos, mormente as últimas declarações de 

imposto de renda e o extrato do CNIS – Cadastro Nacional de Informações 

Sociais do requerido, observa-se que o alimentante desempenha a 

profissão de empresário (Furini, Furini e Cia Ltda EPP – CNPJ 

03.938.119/0001-16) e aufere, considerando-se a média das 

contribuições previdenciárias de 04/2016 a 12/2016, rendimentos de R$ 

3.000,00 (três mil reais) por mês, circunstância essa que possibilitada a 

revisão do valor provisoriamente fixado, posto que inexistem quaisquer 

indicativos de que o requerido seja responsável por obrigações 

pecuniárias de grande vulto, de forma a comprometer seus rendimentos 

mensais. Por conseguinte, sendo presumidas as necessidades da prole, 

considerando-se principalmente a abordagem das circunstâncias relativas 

ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considero que a 

verba alimentar deva ser fixada no percentual correspondente a um 

salário mínimo que, na prática, corresponde a 30% dos rendimentos do 

requerido, patamar que considero melhor se adaptar a situação 

econômico-financeira que o alimentante desfruta. Ante o exposto, 

RECONSIDERO a decisão anteriormente prolatada e, por consequência, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de FIXAR os alimentos 

provisórios, devidos pelo requerido à menor, no valor equivalente a um 

salário mínimo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000794-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARLEIDE ALVES CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - 16313-O/MT (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - 16859-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000794-90.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado médico particular. 

E do material cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, 

sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, 

situação que repele a concessão da excepcional antecipação de tutela 

sem a realização de perícia médica judicial determinada para este fim. 

Portanto, RELEGO a análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à realização de perícia médica judicial. NOMEIO, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 19/04/2017, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 

05 (cinco) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-261 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000774-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - 0007236-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PAVAO CAVALHEIRO (DEPRECADO)

R. P. CAVALHEIRO SERVICOS - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais), no prazo de 05 dias, mediante depósito 

bancário. DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil S/A, Agência 3196-8, 

Conta nº 333.600-X, Titular da Conta Diretoria do Fórum de Lucas do Rio 

Verde, CNPJ 02.541.328/0001-40.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000684-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - 48359-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000684-91.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 
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é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 3 de maio de 2017, às 10horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000684-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - 48359-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000684-91.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 3 de maio de 2017, às 10horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000419-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITACIR PARIZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N° 1000419-26.2016.8.11.0045. Vistos. Considerando o ofício n° 

5209/2016 (ID n° 3727006 - pp. 01/02), requisitando informações para o 

prosseguimento do procedimento de internação, intime-se a parte 

requerente, para que providencie o necessário, no prazo de 15 (quinze) 

dias. No mais, cumpra-se o determinado no despacho de ID n° 1647337. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências 

necessárias. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1000398-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CIRIACO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - 0014183-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BRITO TAPEOCY (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000398-50.2016.8.11.0045 REQUERENTE: 

SERGIO CIRIACO DA SILVA REQUERIDA: KARINA BRITO TAPEOCY 

VISTO. Intimem-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação as contestações e documentos a ela acostados (Ids 3035107 

e 3022429), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de março de 2017. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo Número: 1001969-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - 0015729-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTO. Defiro a dilação do prazo ao autor, concedendo-lhe 30 (trinta) dias 

para suprir a determinação de ID n.º 1846207, conforme requerido na 

petição retro (ID n.º 2978379). Decorrido o período supra, intime-se a parte 

autora para promover o necessário. No mais, determino que se façam as 

intimações e publicações em nome do advogado indicado na petição de ID 

n.º 1949322. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 

de novembro de 2016. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 30 de 45



graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 
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Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 
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autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 
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acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 
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diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 
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ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 
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Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 
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tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 
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liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA DE ÁGUA BOA

Processo Número: 1000203-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DECISÃO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por ADRIAN LUCIANO BATISTA CLARO, neste ato representado 

por sua genitora DANIELA DINIZ BATISTA CLARO em face do MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA/MT, visando, em síntese, acompanhamento psicológico e 

psicopedagógico. Sustenta que a parte autora foi diagnosticada como 

portadora de Déficit de Atenção e Hiperatividade associado a transtorno 

opositor (CID: 10, F90, F81). Requer em tutela de urgência o deferimento 

do acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Nesse contexto, forçoso consignar que conquanto não caiba, prima facie, 

ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da CR/882. 

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde3. 

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é essencialmente 

coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa 

forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado 

à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental 

individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, 

caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e 

jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode desconsiderar a 

existência do protocolo clínico apresentado pela Clínica de Neurologia do 

Médio Araguaia e do Atestado do Núcleo de Estudos Tânia Mattos , 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento. Destarte, 

constata-se que não há razoabilidade em se deferir tutela antecipada 

contra o ente estatal para o fornecimento de tratamento psicológico e 

psicopedagógico, tendo em vista que não restou demonstrado a urgência 

em seu fornecimento. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator 

Min. Gilmar Mendes)4, a priori, não deve o Município ou o Estado ser 

compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível 

distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) 

de uma vedação legal a sua dispensação. (...) O segundo dado a ser 

considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de 

determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação 

com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 

custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 

autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas 

situações: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a 

determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico 

para determinada patologia. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do 

Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao 

fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em 

evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 
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Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem 

determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com 

os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um 

medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve 

ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico 

vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 

Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso 

universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável 

mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 

(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede 

pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente 

geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento 

do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela 

da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 

geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 

detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 

existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o 

Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida 

diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa 

que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Consabido que, a priori, o 

direito à saúde deve ser promovido mediante a adoção de políticas 

públicas de atribuição do Poder Executivo. Sobreleva anotar que o 

entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe intervenção do 

Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde – 

essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INFERTILIDADE PRIMÁRIA 

TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - AUSÊNCIA DE RISCO À 

SAÚDE OU À VIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECUSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

30111075720138260576 SP 3011107-57.2013.8.26.0576, Relator: Amorim 

Cantuária, Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO QUE INDICA A 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO 

IMINENTE À VIDA DA PACIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. - Não merece deferimento o pedido liminar para 

realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia, tendo em vista a 

ausência de risco iminente à vida do paciente e à inexistência de qualquer 

indicação de urgência. Situação que leva à necessidade da formação do 

contraditório para melhor verificação da medida antecipatória, tendo em 

vista a irreversibilidade da medida e a precariedade do sistema de saúde 

pública. Posicionamento revisado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062503636, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 12/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062503636 RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014) 

Logo, inexistente demonstração robusta de risco de morte, perda de 

sentido, membro ou função, aliado ao fato de que não restou demonstrado 

a urgência no tratamento pleiteado, tem-se que a pretensão liminar não 

merece acolhimento. Forte nos fundamentos acima consignados: 1 – 

INDEFERE-SE a tutela de urgência vindicada; 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição pela natureza da pretensão, deixa-se 

de designar audiência de conciliação com fundamento no art. 334, §4º, 

inciso II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante carga dos 

autos para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CIÊNCIA desta decisão à Defensoria 

Pública, observando-se que a intimação pessoal se faz mediante remessa 

dos autos em carga para a Instituição, ex vi do artigo 186, §1º c/c art. 183, 

§1º, ambos do CPC. 6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 7 - Em 

atendimento ao disposto na Portaria n. 1.135/2011 PRES, ENCAMINHEM-SE 

os documentos necessários, via malote digital, para o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para parecer sobre a pretensão da autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas por versar o feito sobre questão de saúde. 8 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 16 de março de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Portaria

PORTARIA Nº 14/2017

A Dra. Melissa de Lima Araujo, Juiza de Direito/Diretora do Foro/Unidade 

Judiciária da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
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Art. 1º - DESIGNAR a servidora Ivete Felizardo de Oliveira Carneiro técnica 

judiciária matricula nº 1167, para exercer o cargo , de Gestora Judiciaria 

Substituta para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta da 3ª 

Secretaria da Comarca de Barra do Bugres/MT , a partir da data da 

publicação.

 Art. 2º - Tornar sem efeito a Portaria nº 05/2017 de 17.02.2017.

Art. 3º - Publique-se, cientificando os servidores e afixando no local de 

costume.

 Barra do Bugres-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 17 de fevereiro de 

2017.

 Melissa de Lima Araújo

 Juiza de Direito Diretora do Foro

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

 P O R T A R I A N.º 016/2017 – DF

A Doutora SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º EXONERAR o senhor ALEX VALANDRO DE OLIVEIRA, mat. 23.398, 

portador do RG nº 1750787-1-SSP/MT e do CPF nº 006 408 021 - 84, no 

Cargo de Assessor de Gabinete II, Grupo Ocupacional PDA/CNE-VIII, do 

Gabinete da 2ª Vara Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães, a partir 

desta data.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de março de 

2017. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito Diretora do Foro

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2017-CA

Excelentíssimo Senhor Doutor Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, Juiz 

de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro - MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 

disposto nos Editais n.º 014/2012/GSCP e n.º 001/2016-CA, retifica o Edital 

nº 25/2016-CA, referente o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para 

preenchimento de 01 (uma) vaga para estágio remunerado de estudantes 

de nível superior do Curso de Direito, para a Comarca de Comodoro/MT, 

bem como formação de cadastro reserva, realizado no dia 27/11/2016, 

nas dependências do Tribunal do Júri desta Comarca, conforme 

pontuação obtida por cada candidato.

Curso de Direito

ORDEM NOME TOTAL DE ACERTOS PONTUAÇÃO RESULTADO

01 Nathalya Benites Pinheiro 29 72,5 APROVADA

02 Jefferson Rony da Silva Garcia 28 70,0 CLASSIFICADO

03 Mateus Batista Silva 26 65,0 CLASSIFICADO

04 Jéssica Samara Cordeiro Gomes dos Santos 25 62,5 CLASSIFICADA

05 Reginaldo Furtado do Nascimento 24 60,0 CLASSIFICADO

06 Kevin Andrei Batista Carvalho 24 60,0 CLASSIFICADO

07 Daiana de Freitas Guimarães 23 57,5 CLASSIFICADA

08 Renan Félix 21 52,5 CLASSIFICADO

09 Mateus Razzine Gonçalves 20 50,0 CLASSIFICADO

10 Aney Martins Evangelista Filho 20 50,0 CLASSIFICADO

11 Edmo Batista Aguera 20 50,0 CLASSIFICADO

12 Luiz Eduardo Batista Carvalho 19 47,5 DESCLASSIFICADO

13 Tatiele Machado 13 32,5 DESCLASSIFICADA

Foram observados os critérios de desempate de acordo com o item 7.4 do 

Edital n.º 014/2012/GSCP.

Os candidatos poderão interpor recurso dirigido ao Juiz responsável pelo 

Processo Seletivo, em conformidade com o item 8.1 do Edital n.º 

014/2012/GSCP, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação 

deste.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital e publicado no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

Cumpra-se.

Comodoro, 23 de março de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN RIBEIRO AMADOR, Filiação: 

Lorival Sergio Amador e Luiza Ribeiro, data de nascimento: 22/07/1993, 

brasileiro(a), natural de Comororo-MT, mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, através da Promotora de Justiça signatáraia, com supedâneo no 

artigo 129, inciso I, da Magna Carta de 1988, e Artigo 41 e seguintes do 

Código Penal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

oferecer DENÚNCIA em desfavor de WILLIAN RIBEIRO AMADOR, 

brasileiro, solteiro, mecânico, portador do CPF N°. 042.858.311-39, 

detentor da célula de identidade n°. 2335380, SSP/MT, nascido em 

22/06/1993, residente e domiciliado na Rua Amazonad, n°. 627-N, filho de 

Lourival Sergio Amador e Nilza incompleto, Comodoro/MT; em razão da 

prática das infrações descrita na denuncia. Despacho: Vistos em 

correição.Ante o teor da cota ministerial de fl. 80, cite-se o denunciado 

VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pela 

Senhora Gestora a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, pelo prazo de 12 (doze) anos, nos termos da súmula 

415 do STJ.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro/MT, 24 de junho de 

2016.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, Talison Bernardes Proença, digitei. 

Comodoro, 09 de março de 2017 Felipe Michelin Fortes Gestor(a) 

Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 15/2017

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando que a Servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Gestora Geral, estará em gozo de férias no período de 17/4 a 16/5/2017;

RESOLVE:

Designar a Servidora IVETE ARAÚJO DOS SANTOS, Matrícula nº 9173, 

Gestora Administrativa II, para exercer cumulativamente a função de 

Gestora Geral desta Comarca, no período de 17/4 a 16/5/2017, em 

substituição a titular.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Juara-MT., 22 de março de 2017. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito e Diretor do Foro
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Edital

EDITAL Nº 09/2017 - DF

* O Edital n° 09/2017-DF - Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado para Nível Médio para a Comarca de Juara completo, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Mirassol D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

PJE n. 8010058.17.2017.811.0011

POLO ATIVO: WAGNER BOTELHO DE CARVALHO

 ADVOGADA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - OAB/MT 8171

 POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S/A E BANCO DA AMAZONIA S/A 

De acordo com a Portaria 161/2017- PRES. , procedo com a intimação da 

advogada da parte autora , na pessoa da Drª Andreia Botelho de 

Carvalho, da R. decisão constante do evento 7123649 abaixo transcrita, 

bem como que foi designada a data de 03/04/2017 às 14:30 horas para a 

realização da audiência de conciliação.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela em que Wagner Botelho de 

Carvalho colima a restituição imediata da quantia paga R$ 1.056,00 (Hum 

mil e cinquenta e seis reais), desembolsada para custear boletos 

bancarios adimplidos em virtude de bens adquiridos.

Pois bem.Para a concessão da medida inserta no artigo 300 do Código de 

Processo Civil é necessária a presença dos pressupostos autorizadores 

da concessão da tutela antecipada em casos em que haja a probabilidade 

do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, desde que 

não haja perigo de irreversibilidade da medida antecipada.

Ocorre que, pelas poucas provas que o autor pode produzir até o 

presente momento, torna-se demasiado imprudente que se conceda parte 

do direito que alega ser seu, uma vez que se trata de verba a ser paga a 

título de dano material supostamente sofrido, antes de ser oportunizado à 

requerida seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não obstante a probabilidade do direito invocado, requisito 

indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o seu 

deferimento esbarra no perigo da irreversibilidade da medida. Isto porque 

tal providência não pode ser confundida com a antecipação ao autor do 

mérito da causa, ou seja, da sua questão de fundo, haja vista que embora 

a responsabilidade da requerida seja, de fato, objetiva em demandas desta 

natureza, ela só o é se demonstrado o nexo causal.

Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ao 

autor.

N'outro giro, tendo em vista o agendamento da audiência de conciliação, 

cite-se a promovida do inteiro teor do pedido inicial, bem como a data de 

audiência designada, com a advertência de que o seu não 

comparecimento poderá implicar em confissão e revelia (art.20 da Lei nº 

9.099/1995).

Intime-se o promovente, cientificando-o de que a ausência injustificada na 

audiência ensejará a extinção do processo e possível condenação nas 

custas processuais (art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995).

Postergo a análise do pedido de assistência judiciária para o momento 

oportuno.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor.

Expeça-se o necessário. Mirassol D'Oeste/MT, 22 de fevereiro de 

2017.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Decisão assinada digitalmente)

PJE - 8010002.81.2017.811.0011

POLO ATIVO: EDMUNDO ALVES DE BARROS

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA- OAB/MT 17412

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S/A -

ADVOGADA DO POLO PASSIVO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - OAB/MT 13.333 De acordo com a Portaria 161/2017- PRES., 

procedo com a intimação dos advogados das partes acima mencionados, 

da nova data para a realização da audiência conciliatória sendo dia 12 de 

Abril de 2017 às 14:00 horas, devendo o advogado da parte autora 

comunicar a mesma da referida audiência.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 014/2017-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz Substituto Diretor do 

Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

R E S O L V E:

Decretar luto oficial de 03 (três) dias nesta Comarca, a partir desta data, 

sem prejuízo/suspensão das atividades forenses e prazos processuais, 

em razão do falecimento, do Sr.Ildemar Scheffler, pai da servidora Publica 

Patrícia Raquel S. M. Ferreira, Gestora do Juizado Especial.

Determinar que, durante o período de luto, as bandeiras deverão 

permanecer ao meio do mastro.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Vila Rica, 23 de março de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 015/2017- DF

O Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto nesta Comarca de 

Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o falecimento do pai da Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial Cível e Criminal, Patrícia Raquel S. Mendonça Ferreira, 

matrícula 9333;

R E S O L V E:

Designar a servidora Clarice Viega, Técnica Judiciária-efetiva, lotada na 

Secretaria da Segunda Vara, matricula 11993, para exercer o cargo em 

substituição de Gestora Judiciária Substituta em Substituição legal na 

Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal desta jurisdição, no período 

de luto que dar-se-á no dia 23 até 30 de março de 2017.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao DRH do Tribunal de Justiça.

 Vila Rica, 23 de março de 2017.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Primeira Entrância

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2017/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte - MT, no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o período trabalhado pelo 

servidor ALAN JHONES DE OLIVEIRA.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria n. 14/2017/DF, para considerar a 

designação do servidor ALAN JHONES DE OLIVEIRA,Analista Judiciário, 

matrícula n. 32830, onde se lê período de 12/01/2017 à 08/02/2017 se lê 

12/01/2017 à 12/02/2017.

Art. 2º- Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos 

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

Publique-se e Cumpra-se.Brasnorte-MT, 23 de março de 2017.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz Substituto e Diretor do Foro.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Edital

EDITAL Nº 01/2017-DF

* O Edital n° 01/2017 - DF - Abertura do Processo Seletivo para 

Futuro Credenciamento de Conciliador do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Campinápolis completo, encontra-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 
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desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 012/2017/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Louis Maia Dias MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas atribuições 

legais.

Considerando a Portaria 09/2017, que revogou a Portaria 38/2010 que 

designou a servidora Liliane de Campos, matrícula 5486, para exercer a 

função de Gestora Judicial – PDA-FC.

Considerando que o último dia da servidora na função de Gestora Judicial 

ocorreu na data de 1º de março de 2017, bem como ocorreu vários 

problemas no procedimento administrativo no Sistema SGPWEB, para 

nomeação da nova Gestora Judiciária que assumiu a função no dia 02 de 

março de 2017 e a Portaria da designação foi disponibilizada no DJE 

somente no dia 07 de março de 2017.

Considerando que mesmo sem a portaria de designação ser publicada em 

razão dos problemas no procedimento administrativo no Sistema SGPWEB, 

a Servidora Karoline Hiromi Koga assumiu a função, no dia 02/03/2017, e 

para que não haja prejuízo quantos aos dias trabalhados.

RESOLVE:

Designar a servidora Karoline Hiromi Koga, Analista Judiciária, matrícula nº 

21.470, para exercer a função de Gestora Judiciária – PDA-FC, 1ª 

Entrância, na Comarca de Itiquira/MT, pelo período retroativo de 02/03/2017 

a 07/03/2017.

Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 22 de março de 2017.Jean Louis Maia Dias Juiz de Direito e 

Diretor do Foro

 

 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Edital Citação

MANDADO DE CITAÇÃO

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz Substituto Dr. Elmo Lamoia de Moraes

Processo: 684-80.2015.811.0077 Código: 56767 Vlr Causa: 41.065,00 

Tipo: Cível

Espécie:Usucapião->Procedimentos Especiais de Jur isdiçã o 

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

Polo Ativo: VANER RIBEIRO DE SIQUEIRA

Polo Passivo: JOSÉ RONEDES FIGUEIREDO TOSTA, APARECIDA DONISETE 

FIUMARO TOSTAE OUTROS

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RONEDES FIGUEIREDO TOSTA, Cpf: 

59451505849, Rg: 4.917.585, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido

APARECIDA DONISETE FIUMARO TOSTA, Cpf: 45058660172, brasileiro(a), 

casado(a), atualmente em local incerto e não sabido

JULIO MARCOS GOMES PEREIRA, Cpf: 32830973801, Rg: 375627236, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido

WALDEIR JOSÉ DE LOURDES, Cpf: 17108489600, Rg: 883.617, Filiação: 

Maria José da Silva e Waldemar de Lourdes, data de nascimento: 

02/05/1954, brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, casado(a), atualmente 

em local incerto e não sabido

GILSON XAVIER NEPOMUCENO, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido

GERSON XAVIER NEPOMUCENO, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido

MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido

RICARDO ANDRÉ FREITAS, Cpf: 96236817200, Rg: 2126276-4, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido

FILEMON ANTONIO TEREZA, brasileiro(a). 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 do art. 942 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: Vaner Ribeiro de Siqueira vêm propor a ação de 

usucapião com função social em desfavor de José Ronedes Figueiredo 

Tosta e sua esposa Aparecida Donisete Fumaro Tosta , pelos fatos e 

fundamentos a seguir: O requerente é senhor e legítimo possuidor de uma 

área de terras rurais, constante de 89.7460 ha (oitenta e nove hectares, 

setenta e quatro ares e sessenta centiares), denominado "Sítio Caçula", 

situado no lugar denominado "Gleba São Gonçalo", Comunidade Sara 

Cura, no município e comarca de Pontes e Lacerda - MT, desde o ano de 

2000, tendo a adquirido em partes por força de Instrumento Particular de 

Compra e Venda de Imóvel Rural, cuja posse da área foi cedida e 

transferida ao autor pelos antigos possuidores Sr. Mareio Jean Pereira 

Leme e Sr. Raul Reverdito, cujos limites e confrontações recaem sobre a 

matrícula 1251 que se encontra em nome dos Requeridos no 1o Serviço 

Registrai da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Cumpre informar que os antigos possuidores encontravam-se na posse 

sobre a referida área de terras rurais antes de transferir a área para o 

Autor, de forma absolutamente mansa e pacífica, sem sofrer nenhum tipo 

de impedimento ou constrangimento pelos requeridos.

A área total dos Requeridos, de 1.210,0759 has (um mil, duzentos e dez 

hectares, sete ares e cinqüenta e nove centiares) conforme registro do 

imóvel na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT. O Sítio 

Caçula, com área de 89.7460 hectares pode ser descrito e individualizado 

do seguinte modo:

/MT 11.987

 O referido imóvel rural encontra-se na posse mansa e pacífica do autor, 

por si e seus antecessores há mais de 15 anos, portanto pelo tempo hábil, 

ou por tempo suficiente para gerar a prescrição aquisitiva, sem 

contestação ou oposição por parte de quem quer que seja, exercendo-a 

de modo ininterrupto durante todo esse tempo, portanto com natureza ad 

interdicta et ad usucapionem, inclusive, sendo posse direta ocupada com 

moradia das pessoas da família, que a explora em benefício próprio, com a 

criação de bovinos para leite, produzindo cerca de 120 (cento e vinte) 

litros de leite diário, com mão de obra familiar, tornando a terra produtiva, 

mantendo o seu sustento, dignidade e o bem estar da família. A posse do 

imóvel denominado Sítio Caçula com área de 89.7460 ha (oitenta e nove 

hectares, setenta e quatro ares e sessenta centiares) resta comprovada, 

inclusive, pela Prefeitura Municipal desta Comarca, conforme declaração 

expedida em 2013 pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT.

É também posse justa, velha e de boa-fé, inclusive pelo título de sua 

aquisição, pelo qual foram cedidas as posses e os direitos, em perfeita 

cadeia sucessiva, que comprova-se, inclusive, por meio de documentos, 

mapas, memoriais, fotografias, relação de benfeitorias em anexo, e que 

pode ser complementado por testemunhas e prova oral.

 Ademais, conforme Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação 

Rural e Outras Avenças, o Requerente contratou o Programa de 

Eletrificação Rural "Luz no Campo" em abril de 2002, arcando com todos 

os custos para instalação do serviço contratado, o que demonstra, mais 

uma vez, não só a posse mansa e pacífica do Requerente mas o animus 

domini, possuindo o imóvel com ânimo de verdadeiro dono.

A propriedade referida tornou-se racional e adequadamente aproveitada e 

explorada, portanto, produtiva e classificada como empresa rural, 

respeitando inclusive o meio ambiente e os recursos naturais, 

proporcionando o sustento e o bem estar do ora requerente que ocupa 

diretamente a área e ali têm moradia com a sua família.

Os sinais visíveis do poder de fato que exerce sobre a referida 

propriedade se caracteriza pelo fato de tratar-se de propriedade com uma 

casa construída em alvenaria coberta com telhas de cimento amianto toda 

com área em volta onde mora o requerente com sua família, na 
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proximidade da casa possui uma pequena horta, plantação de mandioca, 

cana de açúcar, bananas e outras plantas frutíferas, um curral de madeira 

serrada com embarcador brete, um resfriador de leite e ordenhadeira em 

um barracão de madeira, galinheiro, chiqueiro para porcos, poço manual 

com caixa d'água, três represas, bebedouro de água em concreto armado, 

mangueirão de porco, rede elétrica rural com transformador de 05KWA, 

dez divisões de pastos toda cercada em volta com cinco fios de arame 

liso num total de 6 (seis) KM e 95% formado com pastagem e pequenas 

plantações, produz atualmente 120 (cento e vinte) litros de leite diário, com 

mão de obra familiar, enfim, atende os requisitos da Lei n° 8.629/93 como 

propriedade produtiva e que cumpre a sua função social.

Dessa forma, conta com toda uma infraestrutura de sítio, toda aproveitada 

racionalmente, tudo feito com recursos próprios, além de vários 

investimentos com financiamentos bancários, em especial com o Banco do 

Brasil S/A, conforme Notas de Crédito Rural inclusas.

Ademais, conforme Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação 

Rural e Outras Avenças, o Requerente contratou o Programa de 

Eletrificação Rural "Luz no Campo" em abril de 2002, arcando com todos 

os custos para instalação do serviço contratado, o que demonstra, mais 

uma vez, não só a posse mansa e pacífica do Requerente mas o animus 

domini, possuindo o imóvel com ânimo de verdadeiro dono.

A propriedade ut retro referida tornou-se racional e adequadamente 

aproveitada e explorada, portanto, produtiva e classificada como empresa 

rural, respeitando inclusive o meio ambiente e os recursos naturais, 

proporcionando o sustento e o bem estar do ora requerente que ocupa 

diretamente a área e ali têm moradia com a sua família.

Os sinais visíveis do poder de fato que exerce sobre a referida 

propriedade se caracteriza pelo fato de tratar-se de propriedade com uma 

casa construída em alvenaria coberta com telhas de cimento amianto toda 

com área em volta onde mora o requerente com sua família, na 

proximidade da casa possui uma pequena horta, plantação de mandioca, 

cana de açúcar, bananas e outras plantas frutíferas, um curral de madeira 

serrada com embarcador brete, um resfriador de leite e ordenhadeira em 

um barracão de madeira, galinheiro, chiqueiro para porcos, poço manual 

com caixa d'água, três represas, bebedouro de água em concreto armado, 

mangueirão de porco, rede elétrica rural com transformador de 05KWA, 

dez divisões de pastos toda cercada em volta com cinco fios de arame 

liso num total de 6 (seis) KM e 95% formado com pastagem e pequenas 

plantações, produz atualmente 120 (cento e vinte) litros de leite diário, com 

mão de obra familiar, enfim, atende os requisitos da Lei n° 8.629/93 como 

propriedade produtiva e que cumpre a sua função social.

Dessa forma, conta com toda uma infraestrutura de sítio, toda aproveitada 

racionalmente, tudo feito com recursos próprios, além de vários 

investimentos com financiamentos bancários, em especial com o Banco do 

Brasil S/A.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel denominado Sítio Caçula , 

situado no lugar denominado Gleba São Gonçalo, comunidade Sara Cura, 

com área de 89.7460 ha ( oitente e nove hectares,setenta e quatro arese 

sessenta centiares) de terras.

Despacho/Decisão: Cumpra-se fls. 290.

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 Rita Profeta da 

Cruz, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de março de 2017

José Carlos de Souza Cândido

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 
 

 

 

De Ordem da MMa Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC, intimo os 

patronos das partes abaixo relacionados acerca da Portaria de Nomeação de 

Médico Perito e da data das audiências do Mutirão DPVAT. Anoto que a  

intimação do autor para a audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC) 

 

Informo que os 84 primeiro (oitenta e quatro) processos indicados no quadro 

abaixo terão as perícias e audiências realizadas no dia 18/04/2017 a partir das 7:00 

horas os demais serão realizados no dia 18/04/2017 à partir das 7:00 horas, 

seguindo a ordem indicada na tabela. 

 

CONSIDERANDO o Termo de Parceria firmado entre o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Alta Floresta/MT com a Seguradora LÍDER DPVAT, 

RESOLVE: 1 - DESIGNAR o período de 18/04/2017 a 19/04/2017 partir das 07:00 

horas, para a realização do MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DPVAT, abrangendo 

processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que tramitam nas Varas Cíveis 

da Comarca de Alta Floresta/MT. 2 – NOMEAR o médico a seguir, para atuar como 

perito judicial, nos processos em que  há realização de perícia: Fernanda Sutilo 

Martins, CRM 8137/MT.  §1º - Os laudos da perícia/avaliação médica serão 

apresentados conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT. §2º - A 

remuneração do perito seja custeada pela Seguradora Líder DPVAT, à razão de R$ 

250,00(duzentos e cinquenta reais) por avaliação médica realizada.  §3º - Após a 

finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o número de avaliações 

médicas realizadas por cada um dos médicos avaliadores. §4º - Os pagamentos dos 

honorários periciais realizar-se-ão mediante depósito em conta judicial junto ao 

SISCONDJ, vinculado aos processos abrangidos pelo Mutirão em que consta a 

avaliação médica realizada, esclarecendo que deverá ser efetuado apenas 01(um) 
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depósito para cada perito judicial ora nomeado. §5º - A Seguradora Líder DPVAT 

deverá realizar os depósitos dos honorários periciais no prazo de 10(dez) dias após o 

recebimento, pela Seguradora, da totalização das avaliações, por meio de ofício emitido 

pelo magistrado coordenador do mutirão, indicando os números dos processos cujos 

depósitos deverão ser realizados. §6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na 

forma preconizada no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado 

através de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pelo juiz titular da Vara Cível do 

processo onde for efetuado o depósito. 3 – DETERMINAR a Sr. Gestora, aos 

integrantes da comissão organizadora, que adotem as providências necessárias para 

intimar as partes e para disponibilizar as salas para a realização das perícias, solicitando, 

se necessário, apoio logístico da Direção do Fórum. 4 – Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 5 - Publique-se. Alta Floresta, 20 de março de 2017. Anna Paula 

Gomes de Freitas Juíza Coordenadora do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

Relação dos processos indicados para o Mutirão DPVAT 

 

0005177-
19.2015.8.11.0007 

IZAEL FERREIRA 
RODRIGUES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
Renato Chagas 
Corrêa da Silva 
OAB/MT 8.184-
A 

2664-
78.2015.811.0007 

VANESSA DING 
DE MATOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004876-
38.2016.8.11.0007 

MANOEL 
RODRIGUES 
CUNHA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003715-
90.2016.8.11.0007 

ELIZEU DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005080-
82.2016.8.11.0007 

LUIZ CARLOS DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003659-
57.2016.8.11.0007 

CRISTINA 
ELIANE SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0003419-
68.2016.8.11.0007 

WESLEY DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003315-
76.2016.8.11.0007 

PEDRO ROSSI ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004888-
52.2016.8.11.0007 

ALUISIO DO 
CARMO 
RODRIGUES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004088-
24.2016.8.11.0007 

ANDRE LUIZ 
PEREIRA DA 
CUNHA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003716-
75.2016.8.11.0007 

JOSE DE 
ALMEIDA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003773-
93.2016.8.11.0007 

DOLORES 
MOREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004221-
66.2016.8.11.0007 

ROMARIO SILVA 
SOUSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003328-
75.2016.8.11.0007 

SEBASTIAO 
EVARISTO DOS 
SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003652-
65.2016.8.11.0007 

FABIANA 
PAVAN 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003775-
63.2016.8.11.0007 

CARLOS JOSE 
DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004093-
46.2016.8.11.0007 

VICENTE PAULO 
GOMES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0005132-
78.2016.8.11.0007 

LEANDRO 
TAUFMANN 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004886-
82.2016.8.11.0007 

WILLIAN 
LINCON DE 
OLIVEIRA 
ANTUNES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003324-
38.2016.8.11.0007 

ROBSON 
DECIAN 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004887-
67.2016.811.0007  

DANIELA 
CORREIA DE 
BRITO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003658-
72.2016.8.11.0007 

CRISTIANE 
ANDREIA 
MENDONÇA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003428-
30.2016.811.0007 

ALINE RIBEIRO 
LOPES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003318-
31.2016.8.11.0007 

JOSE ELIDIO 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003615-
38.2016.8.11.0007 

ARNILDO 
GUSTAVO 
GAUER 
PINHEIRO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003422-
23.2016.8.11.0007 

EDIMAR DOS 
SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0001753-
66.2015.8.11.0007 

VALDEIR DE 
OLIVEIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005191-
03.2015.8.11.0007 

JUVENAL DE 
ALMEIDA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0002660-
41.2015.8.11.0007 

JANAINA 
APARECIDA 
RAUBER 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005199-
77.2015.8.11.0007 

WALDINEI 
BENTO DA 
SILVA 

DORIVAL 
ADILSON 
BENETTE DE 
OLIVEIRA 

18.029 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003714-
08.2016.8.11.0007 

MANUEL 
NICOLAU 
FREITAS DE 
GOUVEIA 

DORIVAL 
ADILSON 
BENETTE DE 
OLIVEIRA 

18.029 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004880-
75.2016.8.11.0007 

GILVANI 
OLIVEIRA DA 
CRUZ 

DORIVAL 
ADILSON 
BENETTE DE 
OLIVEIRA 

18.029 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003277-
98.2015.8.11.0007 

ALEX DIOGO DE 
FREITAS 

EDMILSON 
DONIZETE 
BOTEQUIO 

 6-713-B - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003710-
68.2016.8.11.0007 

ANDRE 
BERNARDES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003663-
94.2016.8.11.0007 

CLAUDIRENE 
GOMES PINTO 
DE SALES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003470-
79.2016.8.11.0007 

ELENICE 
FERREIRA DO 
NASCIMENTO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003618-
90.2016.8.11.0007 

RIVALDO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004098-
68.2016.8.11.0007 

RAFAEL 
MOREIRA 
RIPPEL 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003611-
98.2016.8.11.0007 

AMARILDO 
LIMA DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0003421-
38.2016.8.11.0007 

JESSICA DE 
SOUZA FARIAS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004885-
97.2016.8.11.0007 

ANDERSON 
BAYER DE 
OLIVEIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004926-
64.2016.8.11.0007 

GLAUDYNAT 
LIMA CRAVEIRO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003320-
98.2016.8.11.0007 

CLAUDINEI DE 
MELO TONIATO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003315-
76.2016.8.11.0007 

PEDRO SERGIO 
SOARES 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004095-
16.2016.8.11.0007 

ALEX SANDRO 
FAGUNDES 
ROCHA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005005-
43.2016.8.11.0007 

CARLOS 
ALBERTO LOPES 
BATISTA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

41012320168110007 APARECIDA 
SILVEIRA DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003467-
27.2016.8.11.0007 

SIDMAR 
FAGUNDES DA 
ROCHA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003657-
87.2016.8.11.0007 

DIRCEU PIRES 
DE SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003662-
12.2016.8.11.0007 

ANDRE LIMEIRA 
DOS SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0005129-
26.2016.8.11.0007 

SOLANGE 
OLIVEIRA DA 
SILVA  

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005006-
28.2016.8.11.0007 

MARIA CLAUDIA 
SPINA DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003488-
03.2016.8.11.0007 

ISMAE PIZI ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

004875-
53.2016.811.0007 

ANNE 
CAROLINE DOS 
SANTOS 
ZANCHETA DA 
CRUZ 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003321-
83.2016.8.11.0007 

CLAUDINEI DE 
MELO TONIATO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003654-
35.2016.8.11.0007 

ENOQUE 
BARBOSA DE 
LIMA  

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004357-
63.2016.8.11.0007 

LUCAS ALVES 
DE MEDEIROS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003622-
30.2016.8.11.0007 

ELIZA ISABEL 
ROQUE LELES 
DE OLIVEIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004219-
96.2016.8.11.0007 

LUCAS 
FERNANDO 
BONFIM NUNES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003648-
28.2016.8.11.0007 

ALESSANDRO 
GARCIA DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003420-
53.2016.8.11.0007 

EUSANIA 
PEREIRA NEVES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 
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0003713-
23.2016.8.11.0007 

ABERONE 
GOMES 
FERREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003891-
69.2016.8.11.0007 

ALINE KLASS 
SIQUEIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0005186-
78.2015.8.11.0007 

ADSON RIBEIRO 
DE SOUSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003776-
48.2016.8.11.0007 

JHONATAS 
GOMES RIBEIRO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003363-
35.2016.8.11.0007 

LUIZ CARLOS 
CLAUDINO DE 
ARAUJO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

00003313-
09.2016.811.0007 

JENIFER 
BORGES DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0004441-
64.2016.8.11.0007 

JOAO 
MARQUES 
NASCIMENTO 

Cristhiane 
Blasius 

 19391/0 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

0003646-
58.2016.8.11.0007 

MESSIAS 
GUEDES 
FERREIRA 

DORIVAL 
ADILSON 
BENETTE DE 
OLIVEIRA 

18.029 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S.A 

Ernesto Borges 

5210-
09.2015.811.0007 

LUIZ CARLOS 
CUNHA 
SCHAIDA 

DORIVAL 
ADILSON 
BENETTE DE 
OLIVEIRA 

OAB/MT 
18.029/O 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

1770-
05.2015.811.0007 

JOSE RAUL DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

1745-
89.2015.811.0007 

LIONE BARROS 
DE ARRUDA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 
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3306-
17.2016.811.0007 

CELINA 
VOLGADO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3362-
50.2016.811.0007 

LENICE GOMES 
DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3327-
90.2016.811.0007 

BENEDITO 
MOREIRA DE 
FRANCA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3326-
08.2016.811.0007 

ROSENEY DA 
PAIXAO 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3612-
83.2016.811.0007 

KARYNA DE 
BEM PIRES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3610-
16.2016.811.0007 

ROSALINA 
CAITANO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3475-
04.2016.811.0007 

ROGERIO DA 
ROCHA DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3608-
46.2016.811.0007 

MARLENE 
FERNANDES DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT- 
16.325 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3664-
79.2016.811.0007 

ANDERSON 
FERREIRA DOS 
SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3606-
76.2016.811.0007 

SAMUEL 
CAMARGO 
CORDEIRO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

4224-
21.2016.811.0007 

VALDECIR 
OLIVEIRA DOS 
SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 
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3605-
91.2016.811.0007 

SILVANETE 
VIEIRA DE 
CARVALHO DE 
GOES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

3486-
33.2016.811.0007 

JOAQUIM 
APARECIDO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 
Fernando Cesar 
Zandonadi 
OAB/MT 
5736/O 

4094-
31.2016.811.0007 

DOUGLAS 
MACEDO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

4097-
83.2016.811.0007 

LETICIA 
CRISTINA 
VIDIGAL 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

4226-
88.2016.811.0007 

LUCIA MAGALLI 
TAVARES DE 
BARROS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

4922-
27.2016.811.0007 

VAGNER 
MAESTRO 
CARDOSO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

OAB/MT 
16.325 

SEGURADORA 
LÍDER DO 
CONSÓRCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

MOTTA, SOITO 
& SOUSA 
ADVOCACIA 
EMPRESARIAL 

1001464-
82.2016.811.0007 

VILMA 
GERMANO DA 
SILVA 

CRISTHIANE 
BLASIUS 

19.391/O - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

5174-
64.2015.811.0007 

ADRIELLI 
NATALINE 
TREVEZANUTO 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 
Lucimar Cristina 
Gimenez Cano 
OAB/MT 8506-
A 

3112-
17.2016.811.0007 

EDNA DE JESUS 
CHAGAS 

CRISTHIANE 
BLASIUS 

19.391/O - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4432-
05.2016.811.0007 

ALISSON ALVES 
CABRAL 

CRISTHIANE 
BLASIUS 

19.391/O - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 
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3111-
32.2016.811.0007 

EDER DE SOUZA 
DA LUZ 

CRISTHIANE 
BLASIUS 

19.391/O - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4089-
09.2016.811.0007 

RIVAIR XAVIER ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4220-
81.2016.811.0007 

ANTONIO 
BARBOSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3779-
03.2016.811.0007 

UESLEI 
FRAUZINO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3329-
60.2016.811.0007 

JADSON 
LEANDRO 
RODRIGUES 
DOS SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4874-
68.2016.811.0007 

JAQUELINE 
LARISSA DIAS 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4102-
08.2016.811.0007 

ROMARIO 
CARLOS ROCHA 
DE SOUSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

5130-
11.2016.811.0007 

SAMUEL ALVES 
DE JESUS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4923-
12.2016.811.0007 

EUGENIA 
RECALDE DE 
MORAIS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4225-
06.2016.811.0007 

JORGE 
ANTONIO FILHO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3416-
16.2016.811.0007 

JOAO 
EVANGELISTA 
MOREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 
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4924-
94.2016.811.0007 

MARIO DE 
OLIVEIRA 
GASQUES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4099-
53.2016.811.0007 

LUCAS TIAGO 
DE FREITAS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4877-
23.2016.811.0007 

AMINADABE 
BATISTA DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4091-
76.2016.811.0007 

JOAO LUCAS DE 
SOUZA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

5082-
52.2016.811.0007 

ADRIELLE LEAL ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3473-
34.2016.811.0007 

JOSE MARIA 
RIBEIRO 
GUIMARAES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3489-
85.2016.811.0007 

RODRIGO 
GONCALVES DE 
ANDRADE 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3308-
84.2016.811.0007 

MARIA DE 
FATIMA DA 
SILVA MIGUEL 
PINTO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4090-
91.2016.811.0007 

CLAUDENILSON 
GONCALVES DE 
ANDRADE 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

5127-
56.2016.811.0007 

GENIVALDO DE 
FARIAS XAVIER 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4358-
48.2016.811.0007 

MARCELO JOSE 
DE SOUSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 
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5133-
63.2016.811.0007 

ALESSANDRO 
RODRIGUES DA 
CONCEICAO 
DOS SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4360-
18.2016.811.0007 

EDENIR 
APARECIDO 
FERREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4889-
37.2016.811.0007 

EVERSON 
CHABOWSKI 
BATISTA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

5007-
13.2016.811.0007 

LUCIANO 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

5004-
58.2016.811.0007 

HILDEBRANDO 
SOARES DA 
CUNHA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4359-
33.2016.811.0007 

STEFANY 
RODRIGUES 
SOARES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4356-
78.2016.811.0007 

MARCOS 
ANTONIO DE 
LIMA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4361-
03.2016.811.0007 

ISAIAS 
GONCALVES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4096-
98.2016.811.0007 

ANDREI 
MICHELETTI 
MARQUIORI 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

4925-
79.2016.811.0007 

ROSEANE 
ROQUE PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

4222-
51.2016.811.0007 

ALCEU PAULO 
SCARTON 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 
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4103-
90.2016.811.0007 

REINALDO DA 
SILVA COSTA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3782-
55.2016.811.0007 

ANGELICA DO 
NASCIMENTO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3620-
60.2016.811.0007 

GILVAN 
APARECIDO 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3649-
13.2016.811.0007 

ALTAMIR 
GRASSI 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3711-
53.2016.811.0007 

SAURO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3717-
60.2016.811.0007 

FERNANDA 
CARVALHO 
PONTES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3653-
50.2016.811.0007 

SALIM 
FERREIRA DOS 
SANTOS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3604-
09.2016.811.0007 

ANTONIO DA 
COSTA LAGE 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVT 

LGA 

3661-
27.2016.811.0007 

AURENI 
GUEDES 
PEREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3650-
95.2016.811.0007 

FABIANE DE 
SOUZA DO 
AMARAL 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3614-
53.2016.811.0007 

DENISE 
APARECIDA 
FIAMETTI 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 
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3718-
45.2016.811.0007 

BERNARDINO 
CARDOSO DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3607-
61.2016.811.0007 

WELLINGTON 
DE SANTANA 
DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3709-
83.2016.811.0007 

CRISTIAN 
LORENZETTI 
ALEIXO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DE SEGURO S/A 

LGA 

3305-
32.2016.811.0007 

COSME PAULO 
DE AZEVEDO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3621-
45.2016.811.0007 

JOSE CORREIA ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3319-
16.2016.811.0007 

CELIA 
POSSAVATIS 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3487-
18.2016.811.0007 

LEANDRO DE 
OLIVEIRA DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3430-
97.2016.811.0007 

CLAUDIR 
LEISING 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3413-
61.2016.811.0007 

MEVALDO 
FRANCISCO DE 
ANDRADE 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3477-
71.2016.811.0007 

DAIANE 
TEIXEIRA 
FONTANA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3310-
54.2016.811.0007 

MARCIO SOUZA 
DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 
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3317-
46.2016.811.0007 

MARIA FELIX DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DO 
CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT 
S/A 

LGA 

3474-
19.2016.811.0007 

EVELYN 
CAROLINE SILVA 
FERREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3429-
15.2016.811.0007 

EDGENALDO 
FERREIRA DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3485-
48.2016.811.0007 

VILANNE 
FERREIRA DE 
OLIVEIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3466-
42.2016.811.0007 

FRANCISCO DA 
COSTA 
NASCIMENTO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3425-
75.2016.811.0007 

MARIA DE  
LUORDES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3417-
98.2016.811.0007 

GUSTAVO 
MONTORO 
LAGE 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LÏ¿½DER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

3427-
45.2016.811.0007 

MARIA 
FERREIRA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

3414-
46.2016.811.0007 

AGNALDO DA 
ROCHA MELO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER - DPVAT 

LGA 

1757-
06.2015.811.0007 

ODILON ALVES 
DE FARIA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

5181-
56.2015.811.0007 

ROSEMEIRE 
DOS SANTOS 
SOARES 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSÏ¿½RCIOS 
DE SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 
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2676-
92.2015.811.0007 

CARINA DE 
OLIVEIRA 
FRANCISCO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT 

LGA 

2674-
25.2015.811.0007 

ALFREDO 
MARTINS SERRA 
NETO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

2688-
09.2015.811.0007 

ANDERSON 
BEZERRA DA 
SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DE SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

2668-
18.2015.811.0007 

FABIANO VITOR 
MIGUEL 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DE SEGURO S/A 

LGA 

2656-
04.2015.811.0007 

ELDER BEZERRA 
SOUSA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

2667-
33.2015.811.0007 

EUNICE 
APARECIDA 
GONCALVES 
PAGANOTTI 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DE SEGURO S/A 

LGA 

523-
86.2015.811.0007 

MARIA DO 
SOCORRO 
GOMES VILA 
NOVA 

JOÃO CARLOS 
PETRUCCI 
JUNIOR 

17.452 
OAB/MT  

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

2658-
71.2015.811.0007 

FABIOLA LEITE 
DA SILVA 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DE SEGURO S/A 

LGA 

1755-
36.2015.811.0007 

LUIZ ANTONIO 
BORBA 
GRAMINHO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

1750-
14.2015.811.0007 

ORICELIA LEITE 
MELO 

ANDRE MUNIZ 
RIBEIRO 

16.325 - 
OAB/MT 

SEGURADORA 
LIDER DOS 
CONSORCIOS 
DO SEGURO 
DPVAT S/A 

LGA 

 

Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins  
Gestora Judiciária (centro.altafloresta@tjmt.jus.br) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 
 
 

EDITAL Nº. 09/2017-DF 
 

 
 
 
O DOUTOR FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e 

Diretor Foro desta Comarca de Juara/MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

da Lei Federal nº. 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº. 

08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital nº. 014/2012/GSCP, publicado no 

DJE nº. 8813, em 17 de maio de 2012, e da Portaria nº. 55/2013/PRES, de 31 de janeiro 

de 2013.  

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 20 de março de 2017, pela 

Excelentíssima Senhora Vice-Diretora-Geral em Substituição Legal do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso Senhora Claudenice Deijany Farias de Costa, nos 

autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo nº. 21/2017 (CIA nº 0023728-

97.2017.811.0000), qual autorizou a realização de novo processo seletivo de estagiários 

de Nível médio. 

  

RESOLVE: TORNAR PÚBLICA a abertura do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado para Nível Médio, para preenchimento de 06 (seis) vagas, bem 

como a formação de cadastro de reserva do Fórum da Comarca de Juara/MT.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiário serão de responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo 

para recrutamento de Estagiários, com apoio do Juiz Diretor do Fórum.  

1.2 O processo seletivo visa o preenchimento de 06 vagas de nível médio, bem como a 

formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários remunerado do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, para estudantes de nível médio.  

1.3 O estágio será realizado no Fórum da Comarca de Juara-MT. 
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1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado 

técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado (a) ou servidor (a) do 

Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício.  

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período.  

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova 

objetiva.  

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.  

1.8 Serão observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 

(seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das 

atividades discentes.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR  

2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de 

educação de nível médio.  

2.2 Na data de inicio do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16(dezesseis) 

anos completos. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições serão realizadas na Diretoria do Foro da Comarca de Juara, no período 

de  03.04.2017 a 07.04.2017 das 12h00min às 19h00min.  

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá vir munido de cópia dos documentos 

pessoais.  

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 

para recrutamento de estagiários de nível médio 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.  

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas.  
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3.6 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará de edital a 

ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado no site deste Tribunal 

www.tjmt.jus.br.  

 

4. DAS PROVAS  

4.1 A confirmação da data e as informações sobre os locais de prova serão divulgados 

oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições, no Diário da Justiça 

Eletrônico, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br.  

4.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento de identidade 

original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou 

preta, com antecedência de trinta minutos antes do início da prova.  

4.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 

ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, 

juntamente com qualquer outro documento que contenha foto.  

4.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, 

Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis 

e/ou danificados.  

4.5 As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do 

anexo II do Edital nº. 14/2012/GSCP, publicado no DJE nº. 8813, em 17.05.2012.  

4.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo 

com o conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital.  

4.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) 

questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão objetiva terá 

a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d).  

4.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 

qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou 

apagamento através de borracha ou similar, sendo computada como errada a questão 

com tais ocorrências.  

4.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas 

no local especificamente destinado para esse fim.  

4.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta  
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4.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 

urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da 

aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo 

seletivo.  

4.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas 

importará na sua eliminação.  

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO  

5.1 Cada questão da prova valerá 2,5(dois virgula cinco) pontos.  

5.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% 

(cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva.  

5.3 A classificação será efetuada por ordem crescente do total de pontos obtidos pelos 

candidatos na prova objetiva.  

5.4 Em caso de empate serão priorizados o candidato que:  

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;  

b) Tiver maior idade;  

C) Tiver cumprido maior parte do curso.  

5.5 A nota final do processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na prova 

objetiva.  

5.6 O resultado do processo será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) na 

página do Tribunal de Justiça.  

5.7 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, 

que far-se-á na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados 

a preservação da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas.  

 

6. DOS RECURSOS  

6.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do 

Edital, quanto:  

a) Ao gabarito provisório;  

b) Ao resultado final do Processo Seletivo.  

6.2 Os recursos deverão ser interpostos na Diretoria do Foro da Comarca de Juara/MT. 

6.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos 

pela Comissão de Apoio ao I Processo Seletivo para recrutamento de estagiários.  
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6.4 Os recursos devem conter a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva 

e consistente.  

6.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 

questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido.  

 

7. DA COMISSÃO  

7.1 A Banca Examinadora do Teste Seletivo será composta por: Presidente: Dr. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro; Membro: Priscyla Pabla 

Ferreira, Assessora de Gabinete II; Ivete Araujo dos Santos, Gestora Administrativa 2; 

Silvana Ribeiro da Silva, Gestora Geral.  

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça.  

 

9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

9.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos:  

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;  

b) Matricula e frequência regular do educando em curso de educação superior, atestados 

pela instituição de ensino;  

c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos;  

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino;  

e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 

Termo de Compromisso.  

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio 

Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, 

obedecendo-se à ordem de classificação e o número de vagas existentes.  

É responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do 

email divisao.estagio@tj.tm.gov.br.  

9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF;  
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b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;  

c) Ficha Cadastral preenchida;  

d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.);  

e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar 

matriculado;  

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH. 9.4 Uma 

vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar a 

assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 

seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo.  

10.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  

10.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 

ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou 

estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de 

classificação em concurso para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 

3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

10.5 Os estagiários são auxiliares da justiça, sem vinculo empregatício de qualquer 

natureza, nomeados por ordem de aprovação pelo Tribunal de Justiça, pelo período de 

01(um) ano, prorrogável por igual período, percebendo, a título de gratificação, o 

equivalente ao vencimento de bolsa-auxílio fixado em R$ 678,00(seiscentos e setenta e 

oito reais) sendo assegurado aos estagiários, auxílio transporte de R$ 125,40 (cento e 

vinte e cinco reais e quarenta centavos).  

10.6 Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, através de requerimento por escrito, datado, assinado e 

protocolado na Diretoria do Foro desta Comarca, regendo-se o processo seletivo, no que 
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não conflitar com o presente edital, pelas normas do Edital nº. 014/2012/GSCP, 

publicado no DJE nº. 8813, em 17.05.2012. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 

Juara Estado de Mato Grosso, aos (23) vinte e três dias do mês de março (03) de dois 

mil e dezessete (2017). Eu, ___________ (Silvana Ribeiro da Silva) Gestora Geral, que 

o digitei e assino.  

 

 

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL MÉDIO  

 

PORTUGUÊS  

1) Ortografia Oficial. 2) Acentuação Gráfica. 3) Pontuação. 4) Emprego das classes de 

palavras. 5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 6) Concordância Nominal e Verbal. 

7) Sintaxe da oração e do período.  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 

gerenciador de impressão. 2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e 

planilhas. 3) Noções básicas do Word. 4) Noções básicas de Excel. 5) Gerenciamento de 

arquivos. 6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos 

algébricos e aritméticos; seqüência lógica e leis de formação de principio multiplicativo, 

problemas de contagem e de probabilidades. Regras de três e de sociedade. 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) Domínio de tópicos atuais e 

relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 

segurança pública. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 

 
 
EDITAL Nº 01/2017-DF 
 
 
CONSIDERANDO a autorização pelo Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça no 
expediente CIA 0006594-57.2017.8.11.0000 para abertura de Processo Seletivo na 
forma de Cadastro de Reserva, para futuro credenciamento de Conciliador no Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Campinápolis-MT; 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz Substituto e 
Diretor do Foro desta Comarca de Campinápolis/MT, no uso de suas atribuições legais;  
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO a abertura do Processo Seletivo para futuro Credenciamento de 
Conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campinápolis-MT, o 
qual se regerá em conformidade com o disposto no Edital n. 006/2011/PRES, de 
16.05.2011, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso 
n. 8.571, em 18.05.2011, que se encontra disponível no Portal do Tribunal de Justiça, no 
seguinte endereço: sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/8571-2011.pdf, assim como 
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, abaixo transcritas. 
 
1. REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
1.1 De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007, no Provimento n.º 40/2008 CM, de 19/11/08, no 
ato do credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências: 
2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, 
com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1°, da 
Constituição da Republica Federativa do Brasil; 
3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
4 Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em 
Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido 
pelo Ministério da Educação, a partir do 3º ano ou 5° semestre; 
5 Ter idade mínima de 18 anos; 
6 Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de 
natureza cível; 
7 Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 
exercer a função; 
8 Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
9 Não ser filiado a partido politico e não representar órgão de classe ou entidade 
associativa; 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
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2.1. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na 
Central de Administração da Comarca de Campinápolis, sito a Av Benonio José 
Lourenço, nº 2160, bairro: União, no período de 03/04/2017 a 20/04/2017, no 
horário das 13h ás 18h, considerando como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora deste período, sendo também permitidas, por procurador com 
poderes específicos de escritura pública. 
2.2. No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador habilitado por procuração 
pública, deverá preencher a Ficha de Inscrição cujo modelo consta no Anexo I deste 
Edital. 
2.3. A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser entregue no local de 
inscrição juntamente com a cópia do documento de identidade, e o comprovante de 
inscrição será entregue ao candidato. 
2.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local de realização das provas, juntamente com documento original de 
identificação. 
2.5. O(a)  candidato(a)  casado(a) deverá inscrever-se com o nome que possuir na data 
da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá 
apresentar no dia da realização da prova, além da cédula de identidade, cópia da 
certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
2.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
deverá solicitar atendimento especial para tal fim. 
2.6.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da 
prova. 
 
3. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
3.1. Será disponibilizada no átrio do Fórum da Comarca de Campinápolis/MT, no dia 
28.04.2017, bem como disponibilizado no Diário da Justiça de Mato Grosso, a lista com 
as inscrições deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 
3.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de 
prova pré-constituída, dirigido ao Juiz responsável pela execução, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da disponibilização do resultado, devendo ser entregue no local e 
horário em que foram realizadas as inscrições. 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
4.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo de 
R$ 2.393,14 (dois mil trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos), de 
acordo com o movimento forense da Unidade. 
 
5. DA PROVA 
5.1. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, terá caráter eliminatório e 
classificatório e conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, valendo 2 (dois) 
pontos cada uma. Cada questão de múltipla escolha terá a forma de teste, com 5 (cinco) 
alternativas (a, b, c, d, e), contendo somente 1 (uma) alternativa correta. 
5.2. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 
50 (cinquenta) pontos. 
5.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo II 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
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Questões/Tipo        Área de Conhecimento 
                                Língua Portuguesa 
                                Direito Constitucional 
                                Direito Civil 
Objetiva                 Direito Processual Civil 
                                Direito Penal 
                                Lei dos Juizados Especiais 
                                Legislação Específica 
 
5.4. A prova será realizada no dia 21 (vinte e um) de maio de 2017, às 13 horas 
(horário de Mato Grosso), com duração de 4 (quatro) horas, em local a ser 
divulgado no edital de convocação para a realização da prova, a ser fixado em mural, no 
átrio do Fórum da Comarca de Campinápolis-MT, assim como publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso, para conhecimento do público. 
5.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido 
de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e de 
documento de identidade original com foto.  
5.6. O candidato que se retirar do ambiente de provas não pode retornar em hipótese 
alguma. 
5.7. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente. 
5.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
5.9. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
5.9.1. O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
5.10. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de 
consulta. 
5.11. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
5.11.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato. 
5.12. Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações. 
5.13. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto 
para o seu término. 
5.14. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização: 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
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b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 
folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou 
de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 
5.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
5.16. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
6. RECURSOS 
6.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca de Campinápolis para qual está 
concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 
primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização do resultado. 
 
7. DO RESULTADO 
7.1. O resultado do presente Processo Seletivo será afixado no átrio do Fórum da 
Comarca de Campinápolis-MT e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de 
Mato Grosso na data provável de 05 (cinco) de junho de 2017. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1.  A divulgação oficial da abertura, bem como dos demais atos referentes ao presente 
Processo Seletivo serão afixados no átrio do Fórum da Comarca de Campinápolis-MT e 
publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso. 
8.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações 
de editais, comunicados e demais atos referentes aos eventos do presente Processo 
Seletivo. 
8.3. Os interessados deverão verificar os demais regulamentos no Edital n. 
006/2011/PRES. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Campinápolis-MT, 21 de março de 2017. 
Ítalo Osvaldo Alves da Silva 
Juiz Substituto – Diretor do Foro 
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ANEXO I 
FICHA INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 

INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade:  Órgão Expedidor: Data de Exped: 

 

CPF: 

Título de Eleitor:  Zona: Seção: 

PIS/PASEP: 

Data de 
Nascimento:  

Estado Civil: Sexo: M ( ) F ( )  

Pai: 

Mãe: 

Endereço Residencial: 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

Data da conclusão do 
curso:  

Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço:                                                                                                      Tel: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na 
função de Conciliador do Juizado Especial da Comarca de Campinápolis, exigido por 
meio do Edital Nº 01/17-DF, e a ele me sujeito integralmente. 

Assinatura: 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 
VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão 
Nominal e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. 
Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e 
Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. 
Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos 
Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 
classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade 
móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da 
propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 
8.078/90 (CDC). 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 
Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. 
Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal. 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies 
de penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. 
Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do 
Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de 
Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. 
Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da 
Sentença. 
7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 
6.176/03. Lei 12.153/09 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do 
Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) – LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui 
nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, 
como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 
10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) – 
LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 
31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
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ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL N 38, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente e dá outras providências). 
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