
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 
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Des. Orlando de Almeida Perri
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Des. Paulo da Cunha
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Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.
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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022757-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOUSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos sobre o parecer do administrador judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022757-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOUSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035733-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 

1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031396-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Carlindo Lopes dos Reis ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

33.154,28, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários. O Administrador Judicial 

manifesta favorável ao pleito do autor, ressaltando apenas que o valor do 

crédito atualizado perfaz a quantia de R$ 33.624,26 (id 16874407). A 

recuperanda não se opõe a pretensão da parte autora (id 19035439). 

Parecer do Ministério Público (id 17029097). É o relatório. Decido. O 

presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 33.624,26, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000036-73.2017.5.23.0004. Ocorre que, 

assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o cálculo 

atualizado, no valor de R$ 33.624,26, tendo em vista que o cálculo foi 

devidamente erroneamente pela parte autora. Ante o exposto, 

demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o 

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Carlindo Lopes dos 

Reis, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 33.624,26, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030757-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor reclamação trabalhista. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1020338-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENY DE MORAES ALMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor reclamação trabalhista. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006277-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGINO SIQUEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA OAB - MT11147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado encontra-se com assinatura ilegível. Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034655-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE PINHO TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022762-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA MARCOS AVALLONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos os atos constitutivos. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Cesar 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001891-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA OAB - MS10909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 
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dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039498-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA DE ASSIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor reclamação trabalhista. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034988-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Ante a manifestação do Administrador Judicial (id 23721464), 

intime-se o habilitante para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033771-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033771-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração ou substabelecimento outorgados ao advogado 

Daniel Broeto Maia Nunes, OAB/MT 26.371. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. 

Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028542-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SALLES RIVAROLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 
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Desistência formulado no id 21357154, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

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

autos. Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028490-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TADEU DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência formulado no id 21356908, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

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

autos. Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028696-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência formulado no id 21355331, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

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

autos. Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033373-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VICENTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - SICREDI CENTRO 

NORTE MT, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, SICREDI 

OURO VERDE MT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR, CONSTRUTORA INCORPORADORA TABOR LTDA, 

ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565-MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - OAB:6233/MT, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:19.615/BA, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, FERNANDO 

MARSARO - OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:197.237, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:19122, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO 

SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, RICHARDSON JUVENTINO 

GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1 – INTIME-SE 

A RECUPERANDA para, entregar ao Administrador Judicial, os 

documentos solicitados que ainda se encontram pendentes de 

apresentação, em 48 (quarenta e oito) horas. De posse da documentação, 

o Administrador Judicial terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para 

apresentação do relatório, contados do dia seguinte ao recebimento dos 

documentos.1.1 – DEFIRO o pedido formulado no item “c” de fls. 

3183/3185. Para tanto, DETERMINO que passe a constar nos registros e 

na atuação do feito, como Administradora Judicial, a empresa ALFAJUD 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MT sob o n.º 
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29.607.661/0001-61, representada por seu sócio administrador, ANTÔNIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 544.729.971-34, 

com sede na Rua A, n.º 50, sala 02, bairro Aráes, Cuiabá (MT).2 – 

OFICIE-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, apresente os comprovantes de transferência dos 

valores devidos à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT, em virtude do acordo entabulado com a recuperanda. 2.1 – 

Com a manifestação da CEF, INTIME-SE a COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT, para manifestação em 05 (cinco) dias úteis.Expeça-se 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720776 Nr: 16236-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR, POSTO RIBEIRINHO LTDA, TIM CELULAR S.A, 

BANCO SANTANDER S/A, WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A, 

BANCO DO BRASIL S/A, ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, 

RAPIDO TRANSPAULO LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA, Hidro e Elétrica Moura Ltda - EPP, BANCO ITAU S.A., RAS 

LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA-ME, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA, CONCREMAX - 

CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, MJB COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, 

ANTONIO FRANGE JÚNIOR - OAB:6218/MT, Bruno Correa Sobrinho - 

OAB:22.029, cassia adriana silva fortaleza - OAB:12.908, FÁBIO LUIS 

DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54694, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A, JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI - OAB:25.430/PR, LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 

17.002, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MYRIANE 

SILVESTRE DOS SANTOS - OAB:12970/MS, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VERGINIA 

CHINELATO - OAB:24047, WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para, no prazo de 05 dias, 

cumprir as determinações contidas nos itens I e IX da decisão de fls. 

2944/2949, bem como no item 5 da decisão de fls. 3075/3076.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, CCB 

BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO 

DO BRASILS/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, GERDAU AÇOS 

LONGOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, EDUARDO 

SILVA GATTI - OAB:234531, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, 

Pablo Dotto - OAB:147434/SP

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) INDEFIRO o 

pedido formulado pela União às fls. 1134/1135 (volume 06) para inclusão 

direta de seu crédito.2) Em cumprimento ao v. acórdão proferido nos autos 

do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 

1009892-06.2018.8.11.0000, intime-se a Recuperanda para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, em conjunto com o Administrador Judicial, indique 

data, local e hora para realização da Assembleia Geral de Credores.3) 

INTIME-SE A RECUPERANDA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cumprir o disposto no item “5.1” da decisão de fl. 1142.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 4282-54.1995.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AÇOMAT - AÇO MATO GROSSO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SILVA - OAB:6.565-MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Assim, RECEBO O PEDIDO de fls. 1574/1584, como RELATÓRIO 

FINAL (Decreto-Lei n.º 7.661/45 – art. 132), determinando a remessa dos 

autos ao Ministério Público para parecer sobre o pedido de fls. 1574/1584 

e documentos que acompanham a manifestação do Síndico (fls. 

1585/1602 – volume 08). Após, conclusos.Sem prejuízo da determinação 

supra, determino o cadastramento do advogado de fl. 1603.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1036820-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ OAB - SP149737 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA LOTÉRICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, decorreu o prazo de suspensão sem 

manifestação da partes e, nos termos DO ITEM 6.16.15.1 DA C.N.G.C, e 

com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos termos 

da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036438-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

ROGERIO AIARDES (REU)

RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES , INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(REU)

PAULISTA DE TAL (REU)

IDALECIO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 7 de 184



ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1036438-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SEBASTIAO EDIBERTO DE 

ALMEIDA, MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA RÉU: IDALECIO DE TAL, 

PAULISTA DE TAL, RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES , INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, ROGERIO AIARDES, DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), 

consignando que, somente após o cumprimento desta determinação é que 

o feito será organizado e saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares, bem como o deferimento das provas que deverão ser 

abrolhadas em audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo de 

julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. Às 

providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1027598-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ALESSIO (AUTOR(A))

ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI QUERINA DE OLIVEIRA (REU)

CLAUDETE PIEREZAN (REU)

NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS (REU)

E OUTROS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1027598-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ALESSIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, ANGELO ALESSIO REU: NEURI JOSE 

VIEIRA DOS SANTOS, CLAUDETE PIEREZAN, IRANI QUERINA DE 

OLIVEIRA, E OUTROS Vistos, Intimo a parte autora a esclarecer a situação 

dos requeridos Irani Querino de Oliveira e seu esposo, no prazo de 05 

(cinco) dias, haja vista que não compõe o quadro de acordantes. 

Decorrido o termo estacado, conclusos. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1002313-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LUIZ CIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janilton Borges Pereira (REU)

Raquel Lima (REU)

Edileuza Souza Santos (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1195292 Nr: 3120-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PIZZOLATO, EVERALDO DANIEL 

ALECAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:14762

 1-EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não encontrados 

pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 

(vinte) dias;2-Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e 

abra-se vista à parte autora para manifestação;3-Dê ciência à Defensoria 

Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, 

geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também 

nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC;4-INTIME-SE a parte autora desta 

decisão e para que tomem providências para dar ampla publicidade da 

presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios 

locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que 

entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do 

CPC;5-Empós, decorrido o termo, seja intimada a parte autora para 

impugnar as contestações;Ademais, no que pertine o pedido de 

revogação da medida liminar, torna-se incabível o deferimento na atual 

conjectura, posto que o comando judicial já fora cumprido. Além disso, não 

fora demonstrado pelos réus nenhuma situação que implicasse na 

revogação da ordem liminar ou deferimento de sua manutenção na posse. 

Em tempo, consigno que eventuais preliminares suscitadas em sede de 

contestação serão analisadas quando do saneamento do feito. Outrossim, 

em que pese a parte ré criticar a atuação do Juízo Deprecado (fls. 

902/904), saliento que a i. Magistrada se ateve à finalidade estabelecida 

na carta precatória, não havendo que se falar em irregularidade. Antes, na 

verdade, deveria o nobre causídico ter peticionado perante este Juízo ou 

ter manejado recurso cabível, vez que, ao que parece, sua pretensão era 

de modificar o decisum proferido nestes autos. Por fim, tendo em conta as 

petições de fls. 925/926 e 929, renove-se vista ao Parquet, nos termos do 

art.178, III, do CPC.Cumpra-se COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1220783 Nr: 11741-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA RIO AZUL, Helio Junior Guilherme Lacerda, Jovenilto Batista 

Leite, Adriano Ferreira De Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS, FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Batista Lima - OAB:, 

ADILSON BATISTA LIMA - OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos face a manifestação da parte requerida à 

fl. 756, oportunidade em que pugnou pela realização de audiência de 

conciliação, tendo em conta a possibilidade de acordo entre as partes.

Destarte, designo audiência de tentativa de conciliação para a data de 3 

de março de 2020, às 14h00.

Ademais, às fls. 747/748, a parte autora postulou pela exclusão do 

embargante Jhonathan Oliveira Ferreira, bem como pela habilitação de 

Ivonel Azevedo Gomes, o que, por ora, deixo de decidir; contudo, intime-o 

para a audiência.

 INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357731 Nr: 28073-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS, BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO NOVA 

UNIÃO, VALDOMIRO FAUSTINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519, FABÍOLA 
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CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GERALDO 

UMBELINO NETO - OAB:10209, GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, LORENA 

MARIA DE NORONHA - OAB:11371, PAMELA NATÁLIA CIGERZA 

MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl. 934, à secretaria determino:

1. Intime-se a parte autora para que, querendo, manifeste-se requerendo o 

que de direito.

 2. Decorrido o termo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após, concluso.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357734 Nr: 28074-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO NOVA UNIÃO, JOSÉ CARLOS 

GOULART, ROBERTO ROCHA TEIXEIRA, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA, 

MANOEL SOARES MENDES, AREDES MARTINS DE OLIVEIRA, EDILSON 

PEREIRA DA SILVA, JULIO LUIZ DUARTE, ADNILSON DE DEUS FRANÇA, 

ADRIANO OLIVEIRA MOREIRA, DIVONZIR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

DAVID FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, CILENO AFONSO DA SILVA, 

ESMERALDA MARIA DA SILVA, ANTONIO ORLANDO DA SILVA, FLÁVIO 

TOLEDO DE SOUZA, GILBERTO CARLOS RODRIGUES, HONÓRIO DE DEUS 

FRANÇA, IVO MIRANDA, CLEIDIANE SILVÉRIO DE ALMEIDA, FÁTIMA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, IRACINA GONÇALVES, IRACILDA BRAZ 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, JACI SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ ALONSO 

CARDOSO, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, 

JOSÉ RODRIGUES DUARTE, JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA, JOACIR 

CARLOS MOREIRA, JUAREZ APARECIDO MARTINS, JUNIVALDO FREITAS 

SILVA, JUAREZ FERNANDO MUNARETTO, LIBERATO ZABOTTO, 

LOURDES DIAS MACIEL, MARCIEL SANTOS BATISTA, MARLY RAMOS DA 

SILVA, MAURO ZABOTO SOBRINHO, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, 

NILTON JUNIOR LACERDA CARVALHO, OLGA ETIENE DE LIMA, PAULO 

ETIENE DE LIMA, ROBSON DOS SANTOS DURINI, ROBERTO MARTIM, 

SILVANO PESTANA ALVES, UELDEBLEI DA SILVA, JOÃO BATISTA DE 

MIRANDA, GILSON BATEL TEIXEIRA, ADELICIA ALVES FREITAS, 

ADMILSON ALVES, ADRIANO ALVES FREITAS, ALCIDES ALVES DE 

FREITAS, ALTAIR ANTONIO DEPAULA, ANA LUCIA DE SOUZA, ANDREIA 

LUIZA DA ROCHA, angelita macedo, ANTONIO APARECIDO SALES, 

ANTONIO JOAO ROZENO, BRUNO ALVES, DELIOMAR PREMOLI, DERVAL 

NETO DDE OLIVEIRA, DIEGO WALLAS OLIVEIRA FERREIRA, DIJALMA 

CASTRO BEZERRA, DIONE DA SILVA FERREIRA, DIZIA TEREZINHA DE 

FREITAS, EDEMILSON DO NASCIMENTO, EDVALDO DO NASCIMENTO, 

ELENILSON ROCHA LOPES, EVALDO ROCHA LOPES, FABIANA 

RODRIGUES DE PAULA, FERNANDO JOSE CARNEIRO, FERNANDO 

TEIXEIRA SIMÃO, FRANCISMO BARBOSA LIMA, GABRIELA RAUBER 

DAMER, GELCIR ANTONINHO OLIVO, GELSON FRANCISCO DE ARAUJO, 

GELSON TEIXEIRA SIMOES, GILSON BATAEL TEIXEIRA, GILSON DE 

MACEDO, GLORIA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA, GUSTAVO CORDEIRO 

CANDOTE DE SOUZA, IRACILDA BRAZ GONLVEZ DE OLIVEIRA, IVAN 

GRATIERI, IVAN ALVES DE FREITAS, JOÃO BATISTA MENDES DA 

CONCEIÇÃO, JOAO BATISTA DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA FILHO, 

JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO, JOELCIO FERREIRA DA SILVA, 

JONAS PERREIRA DOS SANTOS, ROSILANE VAILANT ANTUNES, JONAS 

STEINDORFF GOMES, JOSE BARBOSA DOS SANTOS, JOSE FERNANDES 

FERREIRA, JOSE LUIZ FERREIRA COSTA, JOSE PAULO FERREIRA 

ARAUJO, JOSE SEVERINO LUCENA, JOZIMAR MESSIAS AMORIM SILVA, 

JUAREZ ANTONIO FORTUNATTI, JULIANO SCETZ, KAIQUE ANTONIO D 

SOUZA, LEANDRO DA ROCHA, MAGNO PEREIRA DA SILVA, MARCELO 

SANTOS BATISTA, MARIA DA CONCEIÇÃO POLSAQUE, MARIA DE 

LURDES PEREIRA DA SILVA, MARISTELA CRISTINA DAMER, MARLOS 

ALEXANDRE DAMER, MAURICIO DA SILVA ARAUJO, NELSON LAURO 

FILHO, NOELI TEREZINHA DAMER, PAULO CESAR LANDIM, PATRICIO 

BARROS DE PAULA, PEDRO JORDANI BURIOLA ALMEIDA, REINALDO 

ALMEIDA DOS SANTOS, ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA, 

ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, ROSA RODRIGUES DE PAULA, 

ROSIVALDO RAMOS DOS SANTOS, SEBASTIAO BENTO BARBOSA, 

SOLANGE APARECIDA SEGANTINI, VADEMAR GECIR TOMAZINI, VALDIR 

BORTOLUZZI, VALDOMIRO DE BORBA, VALERIO MENDES DA SILVA, 

VANUSA ALVES ADIERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS, FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT, LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646-0, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - 

OAB:19.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, BRENO FERREIRA ALEGRIA - OAB:11098, CLARISSA 

LOPES DIAS - OAB:12335, DANIEL ZAMPIERI BARION ( procurador do 

municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, LORENA 

MARIA DE NORONHA - OAB:11371/MT, PAMELA NATÁLIA CIGERZA 

MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos face a manifestação da parte requerida à 

fl. 663, oportunidade em que pugnou pela realização de audiência de 

conciliação, tendo em conta a possibilidade de acordo entre as partes.

Destarte, designo audiência de tentativa de conciliação para a data de 3 

de março de 2020, às 14h00.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902159 Nr: 31425-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER ALVES, EDIVANA CLEMENTE 

ALVES, ERANIR DOS REIS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERGRANTES DA ASSOCIAÇÃO NOVA 

UNIÃO - GLEBA FILADELFA, FILADELFO DOS REIS DIAS, ROBERTO 

GUILHERME CORDEIRO LACERDA, ADELICIA ALVES FREITAS, AMILSON 

ALVES, ADRIANO JOSE TONIAL, ANA LÚCIA DE SOUZA, ALCIDES 

ALVES DE FREITAS, ALCIDES STOCK, ALTAIR ANTONIO SOUZA, 

AMANCIO ANTONIO DE PAULA, ANDREIA LUIZA DA ROCHA, ANGELITA 

MACEDO, ANTONIO APARECIDO SALES, FRANCISCO BARBOSA LIMA, 

ANTONIO JOÃO ROZENO, BRUNO ALVES LEMES DE SOUZA, DELIOMAR 

PREMOLI, DERVAL NETO DE OLIVEIRA, DIEGO WALLAS OLIVEIRA 

FERREIRA, DJALMA CASTRO BEZERRA, DIONE DA SILVA FERREIRA, 

DIZIA TEREZINHA DE FREITAS, EDEMILSON DO NASCIMENTO, EDVALDO 

DO NASCIMENTO, ELENILSON ROCHA LOPES, EVALDO ROCHA LOPES, 

FABIANA RODRIGUES DE PAULA PREMOLI, FERNANDO JOSÉ CARNEIRO, 

FERNANDO TEIXEIRA SIMÃO, IRACILDA BRAZ GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

GELCIR ANTONINHO OLIVO, GLORIA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA, 

GUSTAVO CORDEIRO CANDOTE DE SOUZA, IVAN ALVES DE FREITAS, 

JOELCIO FERREIRA DA SILVA, GILSON BATAEL TEIXEIRA, GABRIELA 

RAUBER DAMER, GELSON FRANCISCO DE ARAUJO, GELSON TEIXEIRA 

SIMOES, GILSON DE MACEDO, IVAN GRATIERI, JOÃO BATISTA DE 

ALMEIDA, JOÃO BATISTA FILHO, JOAO BATISTA MENDES DA 

CONCEIÇÃO, JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO, JONAS PEREIRA DOS 

SANTOS, JONAS STEINDORFF GOMES, JOSE BARBOSA DOS SANTOS, 

JOSÉ FERNANDES FERREIRA, JOSE LUIZ FERREIRA COSTA, JOSE PAULO 

FERREIRA ARAUJO, JOSE SEVERINO LUCENA, JOZIMAR MESSIAS 

AMORIM SILVA, JUAREZ ANTONIO FORTUNATTI, JULIANO SCHETZ, 

KAIQUE ANTONIO DE SOUZA, LEANDRO DA ROCHA, LUIZ SCHETZ, 

MAGNO PEREIRA DA SILVA, MARCELO SANTOS BATISTA, MARIA DA 

CONCEIÇÃO POLSAQUE, SEBASTIÃO BENTO BARBOSA, ROSIVALDO 

RAMOS DOS SANTOS, ROSA RODRIGUES DE PAULA, VANUSA ALVES 

ADIERS, MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA, MARISTELA CRISTINA 

DAMER, MARLOS ALEXANDRE DAMER, MAURICIO DA SILVA ARAUJO, 

NELSON LAURO FILHO, NILTON SILVESTRE DOS SANTOS, NOELI 

TEREZINHA DAMER, PAULO CESAR LANDIM, PATRICIA BARROS DE 
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PAULA, PEDRO JORDANI BURIOLA ALMEIDA, REINALDO ALMEIDA DOS 

SANTOS, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, SOLANGE APARECIDA 

SEGANTINI, VALDEMAR GECIR TOMAZINI, VALDIR BORTOLUZZI, 

VALDOMIRO DE BORBA, VALERIO MENDES DA SILVA, ELIZABETE 

MARQUES ROSENO, EDVALDO ROCHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RADO - OAB:12906/MT, 

THAIS REGINA RETORE - OAB:12689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, JULIO DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19.646-0, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - OAB:19.603-0, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em face da manifestação do representante 

do MPE (fl. 830/830v), oportunidade em que este opinou pela realização de 

audiência de conciliação. Ademais, à fl. 831, a parte requerida requereu 

no mesmo sentido, tendo em conta a possibilidade de acordo entre as 

partes.

Quanto ao pleito do reconhecimento de aventado atentado postergo o 

exame da questão, eis que na eventualidade de acordo a medida seria 

despicienda.

 Destarte, designo audiência de tentativa de conciliação para a data de 3 

de março de 2020, às 14h00.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049702 Nr: 46266-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE BRITO, ZILDA VASCONCELOS DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON BARBOSA PRATES, IZALTINA 

RODRIGUES DE PAIS, EZEQUIEL DE OLIVEIRA DIAS, JOSÉ VIEIRA DE 

SOUZA, VANESSA RIBEIRO DE JESUS, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O, SILVIO ARAÚJO PEREIRA - OAB:16.162/MT, SILVIO 

ARAUJO PEREIRA - OAB:16162

 3.Designo audiência de instrução para o dia 5 de março de 2020, às 

14h00.4.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes, conforme dispõe o art. 357, §1º, 

do CPC.5. INTIMEM-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositem 

o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa destes, nos termos 

do art. 450 do CPC. 6.Ressalto que cabe aos patronos das partes 

intimarem as testemunhas para comparecerem ao ato processual, nos 

termos do art. 455 do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo 

de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.8.INTIMEM-SE, pessoalmente, às partes para que compareçam 

à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343, §§ 1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário.Ciência ao MPE 

e a DPE.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031802-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA (REU)

CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA (REU)

FRANCISCO CARLOS SOUZA - PRESIDENTE DO BAIRRO SAMPAIO (REU)

DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS (REU)

FRANCILIO ANTONIO DE MOURA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1031802-63.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: MAURICEA NUNES POLO 

PASSIVO: Nome: FRANCILIO ANTONIO DE MOURA Endereço: 

desconhecido Nome: LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA Endereço: 

desconhecido Nome: CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA Endereço: 

desconhecido Nome: DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS Endereço: 

desconhecido Nome: FRANCISCO CARLOS SOUZA - PRESIDENTE DO 

BAIRRO SAMPAIO Endereço: RUA CINQÜENTA E SETE, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-285 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, DOS EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS , acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, e ser nomeado curador especial, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL:: Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/c Pedido Liminar registrada sob o Processo n. 

1031802-63.2018.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, movida por MAURICEA NUNES em face de FRANCILIO 

ANTONIO DE MOURA, LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA, CEZAR 

LUIZ RODRIGUES DA SILVA E DEMAIS RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS,INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, objetivando a reintegração de 

posse dos imóveis: LOTE 110 – Matrícula 50.119 as fls. 55/67, livro 40-E – 

Área com 22.100,00 m², Fazenda Nova Esperança, munc. desta capital e 

LOTE 111 - Matrícula 50.120 as fls. 55/67, livro 40-E – Área com 21.800,00 

m², Fazenda Nova Esperança, munc. desta capital, imóveis estes aos 

quais sofreram invasão, destruição, construção e divisão das partes 

requeridas e demais invasores desconhecidos ocorrida no no dia 

20/05/2018. Assim que a autora tomou conhecimento da invasão, esta 

entrou em contato com o Sr. Antonio José de Oliveira, que em ato seguinte 

foi imediatamente até o local para constatar a invasão, e, após 

certificar-se da veracidade dos fatos, solicitou a presença de policiais 

militares para acompanhá-lo novamente até o local e tentar convencer os 

invasores a desocuparem os imóveis, entretanto, os “LIDERES DA 

INVASÃO” se recusaram sob a alegação de que somente sairiam do 

imóvel “MEDIANTE ORDEM JUDICIAL”. Após receberem a negativa por 

parte dos INVASORES os policiais militares lavraram um boletim de 

ocorrência em que constataram a invasão dos imóveis, bem como, foi 

possível identificar os dados daqueles que se auto intitularam como sendo 

“LIDERES DA INVASÃO” e que encontram-se identificados no polo passivo 

da presente ação. Expostos os fatos, acima supramencionados, que, 

após diversas tentativas de reaver o imóvel de forma amigável, sem 

sucesso, a Requerente se viu obrigada a buscar soluções junto ao 

Judiciário, sendo fundamental a propositura da presente ação. DOS 

PEDIDOS. Ex positis, com fundamento na legislação invocada, vem a 

Requerente promover a presente ação de Reintegração de Posse, 

requerendo: a) Seja concedido liminarmente – inaudita altera pars, o 
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mandado de reintegração de posse dos imóveis esbulhados, estando 

preenchidas todas as exigências do art. 561 do NCPC, se fazendo mais 

necessário em razão da intenção dos invasores edificarem construção no 

imóvel esbulhado; Alternativamente, caso Vossa Excelência não se 

convença com o farto conjunto probante produzido pela autora, REQUER a 

realização de inspeção judicial à fim de constatar o esbulho possessório 

da área em litígio. b) Deferida a medida liminar e cumprida a reintegração, 

seja procedida a citação dos Requeridos para que, no prazo da lei, 

ofereça defesa, sob pena de revelia e confissão; c) Caso outro seja 

entendimento deste douto juízo, requer seja designada audiência de 

justificação, com a citação dos requeridos para que compareça a 

supracitada audiência. d) Ainda, caso vossa excelência entender cabível, 

requer a substituição da audiência de justificação por inspeção judicial no 

imóvel (RT 631/189); e) Que seja aplicada a cominação de pena de multa, 

para o caso de novo esbulho, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por dia; f) Seja a presente ação julgada totalmente procedente, 

reintegrando definitivamente a Requerente na posse do imóvel inclusive 

com a demolição ou retirada das construções e benfeitorias feitas, 

condenando os Requeridos às perdas e danos no valor ainda á ser 

apurado, nos termos do Art. 555 do CPC, bem como, no pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Termos em que, provando 

suas alegações pela documentação que instrui o presente pedido, e 

pretendendo fazê-lo ainda, por todo gênero de provas em direito 

admitidas, em especial depoimento pessoal dos Requeridos, sob pena de 

confesso, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícias, 

e outas que se fizerem necessários em razão do contraditório. Dá-se à 

causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Termos em que, Pede 

deferimento. DECISÃO: Vistos etc. Compulsando os autos verifico que 

razão assiste ao representante do Ministério Público em seu r. parecer 

imbricado ao Id. 22888740, haja vista que o edital de citação não foi 

publicado sequer uma vez em jornal local, em total ausência de 

observância aos pressupostos do art. 232 do CPC, in verbis: Art. 232. São 

requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973) 

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 

previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; II - a afixação do edital, na 

sede do juízo, certificada pelo escrivão; III - a publicação do edital no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas 

vezes em jornal local, onde houver; IV - a determinação, pelo juiz, do 

prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data 

da primeira publicação V - a advertência a que se refere o art. 285, 

segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Outrossim, 

deixou de observar outro pressuposto inserto na segunda parte do inciso 

III do art. 232 do CPC, que também consiste na publicação pelo menos 

duas vezes em jornal local. Ademais, consoante se verifica o edital de 

citação foi publicado no Diário Oficial do Poder Executivo (Id. 16426162), 

órgão diverso do previsto em lei, contrariando, assim, uma das 

formalidades necessárias para a regularidade da citação. Conforme 

dispõe o art. 154, “caput”, parágrafo único e § 2º do Código de Processo 

Civil, incluídos pela Lei nº. 11.280 de 2006: (...) Parágrafo único. Os 

tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática 

e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, 

atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 

interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 

Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.280, de 2006) § 2° Todos os atos e termos 

do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e 

assinados por meio eletrônico, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.419, 

de 2006). Em observância a essa normatização, principalmente visando à 

celeridade e eficiência dos atos judiciais, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso através da Resolução nº. 002/2007/OE instituiu o Diário Eletrônico 

no Estado de Mato Grosso e, na Resolução nº. 004/2007/OE, tornou 

obrigatória e válida os atos judiciais e administrativos publicados apenas 

no Diário da Justiça Eletrônico. Art. 10. A partir do dia 04 (quatro) de junho 

de 2007, em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

consideram-se feitas as comunicações dos atos processuais (intimações, 

citações, notificações e demais atos), pela só publicação dos atos no 

Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso. Assim, as 

publicações dos editais de citação, para que sejam válidas devem ser 

realizadas no Diário da Justiça, órgão oficial deste Poder, o qual não 

corresponde ao colacionado pela parte autora (Id. 16426162). Destarte, 

não falar em revelia, face a errônea citação por edital, a qual DECLARO 

NULA. Por conseguinte, diante dessas considerações, INDEFIRO os 

requerimentos insertos nos Ids. 17098695, 21940745 e 23948656. INTIMO 

a parte autora, neste ato, via DJE, da presente decisão, bem como para no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar desta intimação, remeter para a 

secretaria deste juízo resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via 

e-mail, em formato word, para expedição do edital para publicação no 

órgão oficial, bem como em jornal local. Ressalto que no edital deverão 

constar tanto os réus nominados como os réus inominados e eventuais 

terceiros interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo de 

20 (vinte) dias, atentando-se a secretaria para as formalidades previstas 

em lei, nos termos do art. 232 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo do edital, certifique. Oficie o Comandante do 24° BPM, em resposta 

ao juntado ao Id. 26166001, dando conta da decisão exarada no Id. 

22460326, bem como instruindo o expediente com o termo de audiência 

encartado ao Id. 17841944, no bojo do qual foi deferida liminar de interdito 

proibitório em parte da área. Intime-se. Notifique-se. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAOLA 

REGINA POUSO GRACIOLI, digitei. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028612-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO OSMAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALBUQUERQUE (REU)

MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ajuizada por PLÁCIDO OSMAR DE 

ARRUDA em face de JOSIMAR ALBUQUERQUE e MARIA DA GRAÇA 

ALBUQUERQUE, tendo como objeto um imóvel rural, com área de 226,6312 

ha, registrado sob matrículas de nº 60.073 e 41.489 no cartório do 5º 

Ofício em Cuiabá/MT, localizado no Município de Acorizal-MT. Em apertada 

síntese, narra o requerente que seu pai trabalhou como caseiro na 

referida propriedade, ajudou a retirar grileiros do imóvel a pedido do Sr. 

Josemar e fora-lhe prometida uma recompensa. Porém, após esse período 

o requerido e sua esposa desapareceram por cinco anos e não honraram 

o que fora combinado com o pai do autor. Aduz que em 2001 o requerido 

Sr. Josemar ofertou um investimento ao requerente, na criação de gado, 

sendo que este entraria com mais 100,00 (cem) cabeças e um trator novo; 

assim como iria fazer mais desmates para aumentar as pastagens, 

reforma dos pastos existentes, cercas e tudo que se fizesse necessário 

para modernizar a propriedade. Alega ter assinado o documento, mas que 

este não fora levado a registro, uma vez que percebeu que se tratava de 

um golpe para o requerido apropriar-se de seus bens e fazer acerto 

anual. Assevera ainda, que nos anos seguintes o réu apenas passava 

por lá com uma “desculpa” de que estava apenas de passagem. Ocorre 

que em 26 de junho os requeridos procuraram o autor para que ele saísse 

do imóvel. Afirma que exerce a posse da área, tornando-a produtiva 

desde 1996 até a presente data, razão pela qual requer a concessão da 

expedição de mandado proibitório em caráter liminar. Instruiu a inicial com 

os documentos juntados nos ids. 21330376 e 21330377. Decisum de 

id.21901934 determinou que fosse realizada emenda à inicial. No 

id.22353843 a parte autora juntou os documentos solicitados. Acolhida a 

emenda à inicial, foi designada audiência de justificação (id. 23450135). A 

audiência foi devidamente realizada, conforme termo acostado no id. 

28266013 e os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Conforme a intelecção do artigo 561 c/c o art. 567, 

ambos do CPC e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a 

positivação do pedido da parte autora prospere ela deve comprovar: o 

exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Vale ressaltar 

que a posse a ser protegida pelas ações possessórias é a posse 

contemporânea ao alegado ato ilícito, ou seja, aquela que era exercida de 

forma mansa/pacífica, antes da ameaça a ensejar sua manutenção no 

imóvel até o encerramento da instrução, em conformidade com o 

posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA - 

ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MANUTENÇÃO DO 

ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Tendo o autor demonstrado a posse legítima sobre o imóvel, 

além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o deferimento de liminar 

para a expedição de mandado proibitório. Apresentando-se intensa a 

litigiosidade sobre o bem, revela-se mais prudente a manutenção do status 

quo, com a permanência do imóvel na posse do ocupante até que a 

instrução probatória forneça a segurança necessária para uma solução 

definitiva (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)". 

Insigne ressaltar que, aqui não se está falando em posse decorrente do 

direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de 

posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como 

uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de 

moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele 

que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem 

que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular 

da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o 

possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de 

oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como 

forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos 

atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista 

a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos 

pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve 

girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória 

preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram 

eventual titularidade. (...)” . Dito isto, compulsando detidamente os autos e 

as provas até aqui carreadas, documentos e depoimentos das 

testemunhas, não vislumbro o preenchimento dos requisitos mínimos para 

deferimento da liminar, em cognição sumária, não exauriente, pelas razões 

que passo a expor. Em que pese a as argumentações trazidas na 

exordial, verifico que estas não foram devidamente comprovadas pelas 

testemunhas trazidas na audiência de justificação. O próprio informante do 

autor alegou que conhece o requerente há 16 anos e sempre viu ele 

mexendo com trator e gado na área, mas sabe que esta pertence ao Sr. 

Josimar. A testemunha Líbio, por sua vez, relatou que sabe que o autor 

cria gado desde 1996, que acha que ele é o proprietário da área, nunca 

viu outra pessoa lá e já ouviu falar no Sr. Josimar. A testemunha Sara 

aduziu que sabe que o réu é o proprietário da área e que o pai do autor 

trabalhava para ele e não soube informar a que título o requerente 

permaneceu no imóvel. Já a testemunha Odetino informou que seu ex 

patrão arrendou diretamente do Sr. Osmar parte da área por 3 meses para 

colocar gado em 2003.Por fim, a testemunha Luisvan asseverou que o 

autor tem casa no ”Aleixo” (área em discussão) e em outro local perto 

“Baú” e também não sabe informar se ele é dono do imóvel objeto desta 

lide. Ou seja, as testemunhas não confirmaram a que título o autor está no 

imóvel, uma vez que não souberam responder tal indagação e várias 

confirmaram que o proprietário da área é o réu. Ainda que a testemunha 

Odetino tenha afirmado que foi celebrado um contrato de arrendamento 

com o autor, este teve duração de apenas três meses. Ao que parece, 

neste primeiro momento, é que o autor deu continuidade à posse exercida 

pelo seu pai, como mero detentor, consubstanciando a figura jurídica do 

fâmulo da posse. Ex positis, torna-se temerário acolher a pretensão do 

requerente, razão pela qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 

567 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. CITEM-SE os réus, ressaltando 

que o prazo para apresentação da defesa é de 15 dias contados a partir 

da publicação desta decisão. Decorrido o prazo supramencionado, 

INTIME-SE a parte autora, querendo, se manifestar, no prazo legal. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005718-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA SILVA ESTEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016202-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARRETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 
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juntado aos autos no Id. 25255722 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como, indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SCOPELLIKUS VICELLI (EXECUTADO)

JOSIVAL ALENCAR DA SILVA (EXECUTADO)

ACES COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002111-33.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ACES COMERCIO DE ALIMENTOS 

NATURAIS EIRELI - ME, MATHEUS SCOPELLIKUS VICELLI, JOSIVAL 

ALENCAR DA SILVA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056420-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056420-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANANDA METAIS LTDA EXECUTADO: ETHOS LOCADORA E SERVICOS 

DE ENGENHARIA EIRELI - EPP Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001959-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAGNO FABRICACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO JUDICE ALLEOTTI OAB - SP168072 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FORMULA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001959-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAGNO FABRICACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 

REU: OTICA FORMULA EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, realize e comprove o pagamento das custas processuais e 

junte aos autos o instrumento de procuração. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001794-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001794-35.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME REU: RR ADMINISTRACAO 

E GESTAO DE SERVICOS EIRELI - ME A prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032706-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002404-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 28377480 Complementação de 

Laudo – postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1000643-34.2020.8.11.0041 

Autor(a): MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 26 de Junho de 2020, às 08:15 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FATIMA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DA SILVA (REU)

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA (REU)

VAGSON BATISTA BRAGIAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FATIMA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DA SILVA (REU)

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA (REU)

VAGSON BATISTA BRAGIAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FATIMA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DA SILVA (REU)

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA (REU)

VAGSON BATISTA BRAGIAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FATIMA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DA SILVA (REU)

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA (REU)

VAGSON BATISTA BRAGIAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1000708-29.2020.8.11.0041 

Autor(a): PAULO CEZAR DO NASCIMENTO Réu: SEGURADORA LÍDER 

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

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 26 de Junho de 2020, 

às 08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018525-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIELLY MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018525-77.2018.8.11.0041 Autor: 

DAIELLY MARQUES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Daielly 

Marques contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminar de alteração do polo passivo, 

que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (ID 10796547), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Impugnação à 

contestação acostada no ID 17165607. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/05/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. II - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 13884510) e o laudo pericial (ID 101852577). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Por fim, da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

membro inferior esquerdo é de 75% (dez por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 
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quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos, a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(05/05/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030902-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061538-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL HANSEN BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061538-92.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAQUEL HANSEN BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 

10h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002585-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002585-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO PAIVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

designada para o dia 26/06/2020, às 11h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002756-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUSIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002756-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LOUSIMAR ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 

10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 
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autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022559-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCAS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012991-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PYTERSOM LUIS JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037188-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GORDON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002756-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUSIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002756-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LOUSIMAR ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 

10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002779-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GALDINO ORLANDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002779-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA GALDINO ORLANDI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 10h15, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 
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partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS MENDES ESTEVES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002137-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO LUCAS MENDES ESTEVES MIRANDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 

11h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060915-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PESTANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060915-28.2019.8.11.0041 

Autor(a): ADRIANA PESTANA DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056307-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1056307-84.2019.8.11.0041 

Autor(a): EMERSON RODRIGUES DO CARMO Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061191-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDENILDO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061191-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDENILDO NUNES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 10h30, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005042-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002226-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIR PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002226-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODEMIR PAES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARELI RAMOS DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001874-96.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ARELI RAMOS DA PAIXAO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 12/05/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057261-33.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057261-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTHIAN SANTANA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 10h45, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001776-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESLEI RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001776-14.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CLESLEI RIBEIRO DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 10h30, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061262-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCA OTACILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061262-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURENCA OTACILIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 8h30, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001533-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001533-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 11h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002421-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002421-39.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MAYCON SOUZA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 08h, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002944-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002944-51.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURO SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá juntar aos autos: i) Documento pessoal legível. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030790-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZAIAS GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030790-77.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EZAIAS GONCALVES DA COSTA Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056628-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056628-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLINICA FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME REU: AGEMED SAUDE 

S/A A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte 

autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título 

executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 

700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056756-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VOLCOF DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA CASSITA FIGUEIRA OAB - SP236881 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FARDIN OAB - SP236929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056756-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO VOLCOF DA SILVA REU: GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA Vistos, A 

parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002860-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002860-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA REU: 

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP Vistos 

etc. A legislação processual, assegurando o direito de ação, prevê a 

possibilidade de parcelamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Ante ao exposto, 

AUTORIZO o Autor ao pagamento das custas iniciais em até 06 (seis) 

parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a primeira ser 

adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC. 

Após, voltem conclusos no agrupador “decisões urgentes”. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito [1] § 6º 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059972-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ALVES VAILLANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAISA FERREIRA DE SOUSA OAB - MT17090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERNANDES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059972-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCUS ALVES VAILLANT REU: ORLANDO FERNANDES JUNIOR Vistos, 

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

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

designada para o dia 12/05/2020, às 08h30, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMIRO LOPES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002071-51.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALAMIRO LOPES COELHO REU: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001983-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCK COSTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001983-13.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCK COSTA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 9h45, a ser realizada pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 22 de 184



Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002806-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALCIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002806-84.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVALCIR RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 10h30, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054991-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO PEREIRA CASTELLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054991-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO APARECIDO PEREIRA CASTELLAN REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/05/2020, às 

10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059880-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059880-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057662-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057662-32.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

25/05/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA MACEDO DE ABREU REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cite-se e intime-se 

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

12/05/2020, às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030551-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017176-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GREGORIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030663-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDRE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134216 Nr: 24794-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

EIRELE-ME, GESCINELDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos os documentos abaixo relacionados, 

solicitados pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização do Foro 

Judicial, para fins de conversão do montante recolhido equivocadamente 

como custas judiciais.

 - CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PAGANTE DA GUIA 

(BANCO BMG);

- CPF E DATA DE NASCIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS CONFORME QSA 

ANEXO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812090 Nr: 18583-73.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 REPUBLICAÇÃO DECISÃO FL.409:

 Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração.

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018272 Nr: 31057-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO, 

RODOLFO OUVERNEY ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAM BRASIL LTDA, OLAM INTERNACIONAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDYARA MARIA ASSUNÇÃO - 

OAB:26818/O, MARA LÍGIA DE OLIVEIRA - OAB:23655/O, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DEFFENTI - 

OAB:312.701-A, LUCIANA QUEIROZ PEREIRA - OAB:325.157B, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes por seus 

advogados e via DJE para tomarem ciência da audiência redesignada na 

Carta Precatória na 3ª VARA CÍVEL da Comarca de LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, consoante documento de fls. 611/612 juntado aos autos.

Data: 04/03/2020

Horário: 14h30min

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1021105 Nr: 32476-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO YOUSEF DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 A parte executada comprovou o pagamento do valor da condenação às 

fls. 284/285.

Por sua vez, a parte exequente requereu o levantamento da quantia e 

indicou dados bancários à fl. 287.

Dessa forma, tenho que a extinção do cumprimento de sentença é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença.

Expeça-se o competente alvará para levantamento de valores, 

observando-se os dados bancários informados.

Após, ao arquivo com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394668 Nr: 30034-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PINHEIRO FILHO - 

OAB:208971/SP, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

CRISTNNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, PEDRO CESÁRIO 

CURY DE CASTRO - OAB:89.071 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à fl. 156 tendo em vista que a 

não localização da parte Executada. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237146 Nr: 6188-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO 

LTDA, JOÃO BATISTA BARROS, ELAINE BEATRICE CARVALHO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ACACIA RODRIGUES 

MORAES - OAB:8910/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 
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OAB:6998/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJOLAR ERALDO NOCETI - 

OAB:9243, JOAO BATISTA BARROS - OAB:2.746/TO

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte EXECUTADA por 

seu advogado e via DJE para tomar ciência da intimação na Carta 

Precatória para manifestação na 1ª VARA CÍVEL da Comarca de 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, consoante documento de fls. 243/244 

juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 20 

(vinte) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda às partes instruirem a(s) missiva(s) com as cópias necessárias 

(inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706413 Nr: 519-83.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - OAB:15.844-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943776 Nr: 56730-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à fl. 161 tendo em vista que a 

não localização da parte Executada. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1056294-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056294-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c tutela de 

urgencia tendo como autor WALDO JOSÉ OLAVARRIA DE PINHO em face 

de BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. Aduz a parte autora que a presente 

demanda foi ajuizada em face da requerida tendo em vista que a mesma 

se recusa a encaminhar ao autor cópia assinada dos contratos realizado 

entre ambos, quer sejam de empréstimo consignado e cartão de crédito. 

Assim, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência in limine 

para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, bem como que 

a ré desocupe o lote. Vieram os autos conclusos. DECIDO. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar eis que não foram preenchidos os 

requisitos. As provas que se pretende levantar com a exibição postulada 

constituem-se em direito imprescindíveis para resguardar as necessárias 

informações, claras e objetivas sobre a relação negocial que evidenciou 

ter mantido com a requerida, justamente para permitir-lhe averiguar e 

conferir os seus termos, para atestar seu direito ou interesse por meio de 

liquidação, ou seja, há probabilidade do direito à parte autora. Entretanto, o 

pleito autoral em sede de tutela de urgência, se confunde com o mérito, 

tendo em vista que ao determinar à requerida que promova a entrega dos 

contratos à parte autora, o objetivo da ação seria alcançado, e com isso, 

não seria oportunizado à parte requerida o direito de ampla defesa e 

contraditório. Ademais, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a 

medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA, por entender que o pleito em sede de tutela de urgência, se 

confunde com mérito. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

designada para o dia 12/05/2020, às 12h30, com vistas à conciliação a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023182-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023182-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA EXECUTADO: CARLOS 

HENRIQUE BAQUETA FAVARO Vistos etc., A parte exequente, Gráfica 

Print Indústria e Editora Ltda, se manifestaram no id. 26672256 pugnando 

pelo reconhecimento da ocultação de bens e negociação simulada em 

decorrência da alienação do imóvel pertencente ao executado Carlos 

Henrique Baqueta Favaro no mês de Fevereiro de 2019, ou seja, após a 

aquisição de divida. O executado foi citado em 22 de outubro de 2019 e 

deixou o prazo para pagamento espontâneo transcorrer in albis. Vieram 

os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. Como se vê do relatório, a 

parte exequente pretende o reconhecimento da ocultação de bens e 

negociação simulada, de suposta fraude à execução e posterior ineficácia 

da alienação do imóvel de titularidade do executado. Sem razão o 

exequente. Os documentos aportados aos autos revelam que, de fato, o 

imóvel, consistente em um lote rural com área de 750,00 has, de 

propriedade anterior do executado Carlos Henrique, que foi realizado 

compromisso de compra e venda pelo executado em 19/02/2019 para o 

adquirente Augusto Cesar Vaquero Cobianchi, ou seja, antes mesmo da 

propositura da presente ação. E mesmo que a venda tivesse ocorrido 

após a citação do executado, a teor que dispõe o art. o artigo 792. inciso 

IV, do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a 

alienação ou oneração de bens quando corria contra o devedor demanda 

capaz de reduzi-lo à insolvência. Seguindo a linha de referido dispositivo, 

verifica-se que para a caracterização de fraude à execução é necessária 

a presença de pelo menos dois requisitos, quais sejam, a existência de 

uma ação em curso, com citação válida, e o estado de insolvência a que 

esteja submetido o devedor, em decorrência da alienação ou oneração de 

bens. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, 

estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do 

registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente”. À vista disso, porém, tenho que, no caso dos autos, não 

estão presentes os requisitos caracterizadores da fraude à execução. 

Analisando os autos, infere-se que sequer houve a penhora do imóvel 

debatido ou a averbação da referida constrição na matrícula do imóvel. 

Assim, inexistindo qualquer restrição sobre o bem, não se evidencia a 

má-fé da adquirente, tampouco o conluio fraudulento entre as partes na 

alienação do imóvel. Na esteira do entendimento esposado pelos Tribunais 

Pátrios, ausente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, 

não se pode supor que as partes contratantes agiram em consilium 

fraudis. Para tanto, é necessária a demonstração, por parte do credor, de 

que o comprador tinha conhecimento da existência de execução contra o 

alienante ou agiu em conluio com o devedor-vendedor, sendo insuficiente 

o argumento de que a venda foi realizada após a citação do executado. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA 

VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL E PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 

375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. O 

reconhecimento da fraude à execução requisita prévia averbação da 

notícia da execução, registro da penhora anterior à alienação ou prova de 

ausência da boa-fé do adquirente que, sem aquelas providências, é 

presumida. Incidência da Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude 

à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 

de má-fé do terceiro adquirente. In casu, a alienação do imóvel ocorreu em 

data na qual não havia prévia averbação da execução ou restrição sobre 

o bem, inexistindo, portanto, meios para que o embargante tivesse ciência 

de eventual conduta fraudulenta do devedor. Ausente prova da má-fé do 

adquirente, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a fraude à 

execução. II. O REsp. n. 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no 

art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra 

pessoa jurídica da qual é integrante. Mantida sentença que deixou de 

condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor 

da Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP. RECURSOS 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079887170, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 13/12/2018). Assim, diante dos indícios de que a 

aquisição do imóvel deu-se de boa-fé, particularmente em razão da 

ausência de penhora e averbação de restrições, é de ser rejeitado o 

pedido formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de ID. 26672957. 

Certifique-se se houve interposição de embargos do devedor. Após, 

voltem os autos conclusos para análise do pedido de penhora de ID. 

26375487. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007142-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIDES GREGORIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007142-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCONIDES GREGORIO DA COSTA REQUERIDO: MARIA 

TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES Vistos etc. DO SANEAMENTO E 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de julgamento conforme o 

estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. A parte requerente suscitou a preliminar de intempestividade da 

contestação. Passo a analisa-la. O requerente sustenta que realizada 

audiência de conciliação em 12/11/2018, ocasião em que a ré saiu intimada 

para apresentar contestação, aduz que a peça da promovida foi juntada 

aos autos intempestivamente. Pois bem, em que pese os argumentos dos 

autos, não merece ser acolhido. Isso porque, é sabido que após o advento 

do Código de Processo Civil de 2015, as faculdades de direito que prestam 

assistência gratuita, como no caso em tela, gozam de prazo em dobro 

para suas manifestações, que se iniciam a partir da intimação pessoal do 

defensor, conforme previsão do artigo 186, §3º do CPC. De outra banda, 

sabe-se também que durante os feriados e pontos facultativos do mês de 

novembro, bem como durante o período do recesso forense os prazos 

ficam suspenso, sendo que no caso dos autos, o prazo final para 

apresentação da peça defensiva se daria no dia 29 de janeiro de 2019. 

Dessa forma, tempestiva a contestação apresentada pela parte ré. Assim, 

rejeito a preliminar. O ponto controvertido da lide reside na comprovação e 

validade da suposta dívida de R$ 6.643,95 (seis mil seiscentos e quarenta 

e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao saldo 

remanescente decorrente da prestação de serviços pela parte autora e o 

valor de R$ 496,61 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um 

centavos) referente aos supostos materiais comprados pelo requerente. 

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, no que tange a existência e exigibilidade dos valores. E ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, consistente no pagamento. Ante o exposto: a) DETERMINO a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, sob pena de 

confissão; b) Designo audiência de instrução para o dia 19/02/2020 às 

14h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias a contar da intimação desta decisão; c) Cabe ao advogado informar 
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ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015; d) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais; Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002558-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002558-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO DELFINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos os documentos 

pessoais, RG e CPF; ii) Junte aos autos o instrumento procuratório; iii) 

Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da Justiça gratuita; 

iv) Junte aos autos comprovante de residência; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012241-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA SONIA TEIXEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

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

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

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040419-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA (INVENTARIANTE)

MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VALADARES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias, cujo prazo será contado 

em dobro se assistido(a) pela Defensoria Pública. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030145-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA CELESTINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001697-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYTRON INTERNACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIMARIA CONTINENTAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057772-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIASUL COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO(A))

DANTE PERES SEVERO OAB - SP203030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001668-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CORREA DE OLIVEIRA (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002004-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REU)

 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 28 de 184



advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038867-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013226-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICIA SOARES AVINCOLA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013855-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036320-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DANIELA NASCIMENTO DA QUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA, DANIELA NASCIMENTO DA QUIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c DANOS MORAIS c.c DANOS MATERIAIS c.c PEDIDO LIMINAR 

proposta por RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA e DANIELA NASCIMENTO DA 

QUIA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Aponta a parte reclamante 

que é titular da unidade consumidora sob o nº. 470888, sendo 

surpreendida com suspeita de fraude. Em seguida a fatura com 

vencimento em 23/10/2018 veio cobrando valor de 974,89, sendo 

R$703,75 pela fiscalização na ligação mais R$151,13 pelo hidrômetro 

danificado. Ocorre que tais valores são indevidos, visto que nunca houve 

fraude no hidrômetro e a média de consumo sempre foi entre 10m³ a 12m³. 

Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas alegações. 

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar 

sem o serviço essencial. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, determinando que a reclamada SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 470888-1, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

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

23/01/2019, às 09h36, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013986-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 29 de 184



PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USEBENS SEGUROS S/A (REU)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013986-34.2019.8.11.0041 Vistos. Arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002699-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA ANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002699-40.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 26/06/2020 Sala: Conciliação 

9 Horário: 11:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002771-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SOUSA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002771-27.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 26/06/2020 Sala: Conciliação 9 Horário: 11:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

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

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002727-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002727-08.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 26/06/2020 Sala: Conciliação 

9 Horário: 12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002416-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE GUILHERME DA SILVA GREGORUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002416-17.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 09:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002522-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 09:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESUE APARECIDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002480-27.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, eis 

que documentos juntados aos autos encontram-se desatualizados. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002571-20.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 10:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038545-26.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BOMFIM DE PINHO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038545-26.2017.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

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

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

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

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

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

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

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1058805-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLON MAKC DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058805-56.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

informado pelo autor e constatado no documento de ID 27183917, a 

quantia que se pretende o levantamento é referente a um Deposito 

Judicial. Assim, deve o autor em 15 dias, esclarecer os fatos e pedidos, 

informando o motivo do ajuizamento da presente ação, eis que, em se 

tratando de Deposito Judicial, há um processo vinculado à quantia 

existente na conta. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002491-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VICTORIA CORREIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002491-56.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, eis 

que, embora tenha colacionado cópia de sua carteira de trabalho, não 

demonstrou qual a atual renda por ela percebida, já que o referido 

documento foi assinado em 2014. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

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

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

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002755-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002755-73.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 26/06/2020 Sala: Conciliação 9 Horário: 11:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

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

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002798-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE MORAES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002798-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 26/06/2020 Sala: Conciliação 9 Horário: 11:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

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

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 
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art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010503-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010503-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

determina o art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

- CNGC/MT as taxas judiciais e as custas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, podendo ser recolhidas ao final, 

excepcionalmente e nos casos previstos em lei, vejamos: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Todavia, a concessão do beneficio do recolhimento das custas judiciais ao 

final é exceção à regra e somente deve ser deferido à parte que 

demonstra incapacidade financeira, momentânea, em arcar com as custas 

judiciais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. PLANOS DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, II, do CPC, 2ª parte, admissível 

o recebimento do recurso como Agravo de Instrumento. POSSIBILIDADE 

DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, caput, é possível 

negar seguimento ao recurso, por decisão monocrática do Relator. DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O Pagamento das 

custas ao final do processo é possível, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade do pagamento no momento exigível. A 

agravante não comprova a necessidade de postergar o pagamento das 

custas para o final do processo. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70044955219, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 13/09/2011) (grifo nosso) No caso em 

tela, o autor é uma sociedade de advogados e, intimado, não comprovou 

eventual impedimento e/ou incapacidade, mesmo que momentâneo, de 

pagar as custas judiciais (ID 13710263) Sobre a matéria, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim já decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 259 DO CPC - CUSTAS 

PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DA DEMANDA – 

DESCABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.I – No caso de haver elementos 

à disposição da parte autora para mensurar o proveito econômico 

pretendido, mesmo que o mínimo, necessária a sua delimitação, para fins 

de atribuição do valor da causa. II – Da incapacidade do pagamento das 

despesas processuais cuida a assistência judiciária, de modo que, ao 

contrário do que dizem alguns, o recolhimento das custas ao final do 

processo não encontra o menor fundamento. (AI 155214/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – ECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente 

ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações 

particulares objetivando a execução da sentença ali proferida. 2. A 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em 

seu item 2.14.2, veda o recolhimento das custas ao final da demanda. (AI 

138558/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO 

ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – CNGC ITEM 

2.14.2 - - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA 

DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (AI 86490/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015) Desta forma INDEFIRO o pedido 

de recolhimento das custas ao final do processo. Decorrido o prazo de 15 

dias, e não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001241-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001241-22.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009983-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ROSA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009983-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27795225 foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do art. 

482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando intimação à 

parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009983-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ROSA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009983-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27795225, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Isabela Matttoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055325-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ABEL VOELZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELOSTER AUTOMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO (REU)

ALDIMAR NUNES CARDOZO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055325-70.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 18/05/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 08:00 - 08:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081315 Nr: 2190-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LIPIMAN BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA. - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte ré às fls. 

104/122 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143040 Nr: 28725-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A., BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

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

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

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

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

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765353 Nr: 18050-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedentes 

com resolução de mérito os pedidos desta ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação da tutela ajuizada por Odil Pereira Dias em 

face de GEAP – Fundação de Seguridade Social, para confirmar a liminar 

deferida às p. 22/23.Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como e honorários advocatícios que fixo em 15% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa.Intime-se a ré para depositar 

o valor relativo aos honorários periciais. Após, expeça-se alvará em favor 

do perito.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031390 Nr: 37443-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SANTOS FERNANDEZ, WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO SOFISTICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte ré às fls. 

263/271 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 
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impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105208 Nr: 12644-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

114/117 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047889 Nr: 45361-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA GONÇALVES SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFANIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:013158/DF, GABRIELA RODRIGUES 

LAGO COSTA - OAB:21.924, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 130/155, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805774 Nr: 12238-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RONDON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR VILELA SAUDER, ANDERSON 

COSTA QUEIROZ, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, C.M. 

CERIMONIAL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO AUGUSTO ANTUNES 

MACIEL - OAB:16.393, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE F. DE 

FREITAS - OAB:10.101/MT, DENISE REGINA ROSA BARBOSA - 

OAB:6403-A/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por 

danos materiais, morais e estéticos proposta por Igor Rondon Santos 

contra João Vitor Vilela Sauder, Anderson Costa Queiroz e Colégio 

Salesiano São Gonçalo e C. M. Cerimonial e Eventos, para: a) Condenar os 

réus João Vitor Vilela Sauder e Anderson Costa Queiroz ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 93,30 (noventa e três 

reais e trinta centavos). b) Condenar os réus João Vitor Vilela Sauder e 

Anderson Costa Queiroz ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). c) Condenar os réus João Vitor 

Vilela Sauder e Anderson Costa Queiroz ao pagamento de indenização 

por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Julgo 

improcedentes os pedidos em relação ao réu Colégio Salesiano São 

Gonçalo e à denunciada à lide C. M. Cerimonial e Eventos. O valor 

referente ao dano material deve ser calculado com juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 

405, CC). Os valores arbitrados a título de dano moral deverão ser 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pelos réus João Vitor Vilela 

Sauder e Anderson Costa Queiroz, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC. 

(...) Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466353 Nr: 33563-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731256 Nr: 27373-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSA EMPREENDIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Damião O. de Oliveira 

Lott - OAB/MT 14.246 - OAB:, Dr. Edmar Gomes de Oliveira Neto - 

OAB/MT 9.793 - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte executada não se opôs à penhora realizada em 

sua contra, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores pela exequente. 

Expeça-se alvará.

O alvará deverá ser expedido em nome da exequente ou de advogado 

com poderes para recebimento e quitação de valores.

Quanto ao pedido de nova penhora, deve a exequente informar o valor 

atualizado da obrigação, bem como que houve alteração da situação 

financeira e patrimonial da executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714031 Nr: 8910-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o réu para cumprimento de sentença no endereço informado à p. 

175

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 742247 Nr: 39127-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS 

S/A, OSMAR BIAVA, JOSÉ MARCOS FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP, VICTOR 

LEAO DE CAMPOS - OAB:17915/B-MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença fls. 215/231, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749393 Nr: 1687-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para manifestar acerca da petição 

da parte requerida de fls. 115/179, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884515 Nr: 19528-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA, ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA CRISTINA CORREA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do não pagamento da obrigação pela executada, DEFIRO a penhora 

do imóvel, como requerido à p. 170/176 e 184.

LAVRE-SE o Termo de Penhora e INTIME-SE a parte exequente para 

providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do CPC).

A matrícula atualizada do bem está à p. 185/186.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a executada proprietária como depositária.

Após, PROCEDA-SE a intimação da executada e seu esposo, se casada 

for, bem como a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as partes 

para manifestarem no prazo legal.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893688 Nr: 25684-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALFREDO PEREIRA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 1111-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIA XAVIER BISPO 

- OAB:5.715/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111921 Nr: 4243-57.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinez e Del' Barco Ltda, ATIVOS S.A SEGURADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO, Ana 

Emília Gahyva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4.671/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFENSON LUIS DE 

FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112949 Nr: 3264-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSHOPPING - ADMINIST. DE BENS E SHOPPING 

CENTERS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍLIA GUILHERMINA BARROS ALMEIDA E 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 
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OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT, Nilza Maria de Barros 

Almeida Curvo - OAB:9951/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218990 Nr: 27536-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE 

MARCELINO GARCIA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:OAB/MT 

19442, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, DÉCIO JOSÉ 

TESSARO - OAB:3.162/MT, GUILHERME RODRIGUES MULLER - 

OAB:25.875, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220143 Nr: 28493-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225601 Nr: 32894-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAXIMO FERREIRA NETO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN, MARA LUCIA CARDOSO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, GISELE CRISTINA BALBO - OAB:7.454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 284167 Nr: 7382-94.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTONIO, ANTÔNIO JOSÉ 

LUZ GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO ELIAS - 

OAB:9276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos desta ação de indenização por perdas e danos 

proposta por Luciene Pereira Seba em desfavor de Hospital Santo Antônio 

e Antônio José Luz Guerreiro.Custas pela autora, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

No entanto, sendo a autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170261 Nr: 40283-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI SONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para, em 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

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

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132105 Nr: 23918-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls. 138/165 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110865 Nr: 15015-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP FORMATURAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083082 Nr: 3004-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL TEODORO DA SILVA BISPO, MARCIO TEODORO 

BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1003008-61.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de resolução contratual com pedido de liminar inaudita altera pars 

de tutela de urgência de busca e apreensão de bem móvel proposta por 

Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda. em desfavor de Bruno 

Silverio dos Santos, ambos qualificados nos autos. Narra a autora ter 

efetuado a venda mercantil para o réu dos seguintes bens móveis: 01 – 

MT-EXPOSITOR VERT. ASB-2000 BEBIDAS 3 PORTAS 22. PEVCA – 180 

220V PR – MARCA POLAR, CÓDIGO 44934; 01 – GOND. CENTRO CONT. 

170X40X30, MARCA NEW PLUS SA, CÓDIGO 33849; 01 – GOND. CENTRO 

INICIAL 170X40X30, MARCA NEW PLUS SA, CÓDIGO 33847; 01 – RACK 

CONTINUAÇÃO 200X60X60 B+3, MARCA NEW PLUS SA, CÓDIGO 1566; 

01 – RACK INICIAL 200X60X60 B+3, MARCA NEW PLUS SA, CÓDIGO 

1568. O preço total do Contrato de Compra e Venda com Reserva de 

Domínio ficou no valor total de R$ 14.280,00, com pagamento a ser feito de 

forma parcelada. Informa que o réu pagou as seis primeiras parcelas, 

estando inadimplente com quatro últimas. Inclusive, o mesmo foi notificado 

e constituído em mora em face do protesto das duplicatas n. 62040/8 e 

62037/8, totalizando o débito de R$ 2.820,00, que deverá ser atualizado 

com juros e correção e acrescidos das despesas para o recolhimento das 

mercadorias e honorários advocatícios. Postula o deferimento liminar da 

tutela de urgência de busca e apreensão dos bens e avaliação dos 

mesmos. Após, requer a citação do réu e, ao final, a declaração de 

rescisão contratual com a condenação do réu ao pagamento de todos os 

danos causados. A autora comprovou o recolhimento das custas judiciais. 

É o relatório. Decido. Para conceder a pretensão almejada, faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não ilide a 

necessidade de demonstração do outro. In casu, o autor afirma ter 

vendido bens móveis para o réu, cujo contrato possui cláusula de reserva 

de domínio e, estando este inadimplente com as últimas quatro parcelas, 

que totalizam R$ 2.820,00, requer a busca e apreensão dos objetos. Em 

que pesem as alegações da autora, não verifico perigo da demora que 

justifique a concessão liminar da busca e apreensão pleiteada. Afinal, o 

réu pagou parte substancial do contrato firmado no ano de 2018, ou seja, 

dos R$ 14.280,00 restam R$ 2.820,00. À par destas considerações e, 

nesta análise perfunctória, não vislumbro nos autos demonstração de que 

a espera pelo contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, devendo o pedido liminar ser indeferido. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão 

da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos 

cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores 

diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da 

liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018) Posto isto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. O art. 334 e § 4º, inciso I, dispõe no sentido 

de que a audiência de conciliação somente não será realizada caso 

ambas as partes assim manifestem, expressamente. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/05/2020 às 09:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 
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Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002168-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002168-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que o pedido de desistência da ação foi formulado antes da 

citação da ré, desnecessária a concordância da parte contrária. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALBANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002189-27.2020.8.11.0041 Vistos e etc. VALDECI 

ALBANO ajuizou ação ordinária em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA e requereu a desistência do feito antes do 

recebimento da inicial (ID 28176815). A ré sequer foi citada. Desta forma, 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051782-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1051782-59.2019.8.11.0041 Vistos e etc. BRUNO 

IAGO VILLAS BOAS BORBA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS em desfavor de BANCO DO BRASIL 

SA. O autor requereu a desistência do feito após o indeferimento do 

pedido de tutela e antes do réu ser citado (ID 27792368). Desta forma, 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. O autor é beneficiário da justiça gratuita. Deixo de 

condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citado. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022477-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN ESTEVAM FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022477-98.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução em que as partes se compuseram na sessão de 

mediação(ID25910064). É o relatório. Decido. Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo por 

sentença o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022484-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI COIMBRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022484-56.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença ajuizado por Sirlei Coimbra de Oliveira, 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA. A parte autora 

requer o levantamento do valor pago pela executada, não apresentando 

nenhuma objeção (ID 24974336). É o relatório. Decido. Passo a analisar 

este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do 

CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada 

mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 
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as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047074-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1047074-63.2019.8.11.0041. Vistos e etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por Rogerio Neves Correa 

contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados na 

inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. A decisão de ID 

25229613 determinou à autora que emendasse a inicial, esclarecendo os 

fatos, relatando como ocorreu o acidente, qual o tipo e o local da fratura, 

além juntar aos autos documentos que provassem a necessidade da 

justiça gratuita. Devidamente intimado, o autor deixou de atender o 

chamado judicial de emenda, conforme certidão de ID 27637321. Os autos 

me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor intimado 

para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar in albis. Desta 

forma, não tendo o autor cumprido a determinação, e sendo essencial 

narração lógica dos fatos com os documentos apresentados, o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Nesse sentido a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – 

NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO.1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso 

caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.2. A falta de 

adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização 

do defeito apontado na petição INICIAL, enseja a extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (N.U 

1006150-78.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, 

Publicado no DJE 03/12/2018) Diante a ausência de cumprimento integral 

da determinação de emenda a inicial, INDEFIRO a petição inicial, e julgo 

extinto o presente feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 321, 

paragrafo único c/c artigo 330, IV do CPC/15. Custa iniciais e honorários 

sucumbenciais indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a ser 

recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019061-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019061-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória movida por DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO 

LTDA em desfavor de MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

LTDA - ME, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 18358378). Intimadas para informar o cumprimento, as 

partes permaneceram inertes. Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, e julgo extinto este feito nos termos 

do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC. Custas e honorários na forma 

pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031387-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1031387-46.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

CLAUDIO DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 12 de janeiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. As partes informaram não ter interesse na produção de 

outras provas. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por CLAUDIO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar 

de adequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre 

nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Outrossim, rejeito a 

preliminar de ausência do interesse de agir, tendo em vista que a simples 

apresentação de contestação arguindo matérias de mérito é documento 

hábil de comprovar a resistência da parte ré em analisar o caso dos 

segurados (TJMT, Ap 88175/2016). Ademais, não há necessidade da 

parte esgotar a via administrativa para possibilitar seu ingresso em Juízo, 

sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 
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indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior direito computada em 

75% (ID 24281207). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 75% de 70%, corresponde a 52,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por CLAUDIO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021204-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021204-84.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 28204330). É o relatório. Decido. 

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

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

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023059-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023059-35.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27571944). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036427-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036427-43.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27981354). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021084-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021084-41.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27945464). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013789-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013789-50.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28125848) Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018322-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018322-18.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27949449). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016040-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JHONY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016040-07.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27951099). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013946-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO ANTONIO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013946-23.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27979952). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER SILVA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001063-10.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27979970). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLES OUGLAS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001682-37.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28028635). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042641-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042641-50.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28133172). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015250-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1015250-57.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

ANTONIO ELIAS DE CARVALHO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de setembro de 2016, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação 

infrutífera. A parte ré contestou a ação alegando, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, devendo ser incluída a 

Seguradora Líder, a falta de interesse de agir, pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, alegou unilateralidade do boletim, a 

inexistência de prova de invalidez, bem como do nexo causal. O autor 

apresentou impugnação à contestação. A decisão saneadora de ID 

20690501 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

de prova pericial requerida pelas partes. Laudo pericial acostado ao ID 

25220186. Intimadas as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, 

apenas a autora manifestou ao ID 25764135. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO ELIAS DE 

CARVALHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise 

clínica pericial concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em 

membro inferior esquerdo.” (ID 25220186, p. 08) Neste caso, para lesão 

em membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANTONIO ELIAS DE 

CARVALHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. Expeça-se alvará em favor do perito. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1032336-41.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

JHONATA DA COSTA COUTINHO propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de junho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação alegando, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, devendo ser incluída a Seguradora Líder e a falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. As demais preliminares 

versam acerca do mérito da demanda. No mérito, alegou a unilateralidade 

do boletim, a inexistência de prova de invalidez, bem como do nexo causal. 

O autor apresentou impugnação à contestação. A decisão saneadora de 

ID 21192088 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

de prova pericial. Laudo pericial ao ID 25715615. Intimadas as partes 

manifestarem sobre o laudo pericial, somente o autor manifestou ao ID 

26924835. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por JHONATA DA COSTA COUTINHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, 

da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 
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prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise clínica pericial 

concluiu: “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor 

decorrente de um acidente automobilístico. O periciado apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média repercussão 

avaliada em 12,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo 

com a perícia médica para seguro DPVAT.” (ID 25715615) Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JHONATA DA COSTA COUTINHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. Expeça-se alvará em 

favor do perito. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013917-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013917-36.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada, a extinção do 

feito se impõe. Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

exequente para informar seus dados bancários. Após, expeça-se o 

competente alvará. Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021912-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA OAB - 023.835.931-09 

(REPRESENTANTE)

MARIA ANTONIA MACEDO DE SOUZA OAB - 029.085.841-07 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1021912-37.2017.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT COM 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS movida por JOÃO VITOR SOUZA 

DA CONCEIÇÃO em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, em que foi determinada a regularização processual, eis que o 

autor atingiu a maioridade no curso do processo. Contudo, mesmo intimado 

(ID25697425), o autor deixou de atender ao chamado judicial. É o relatório. 

Decido. Oportunizado ao autor a regularização processual, este 

permaneceu inerte, incorrendo na penalidade prevista no Código de 

Processo Civil. “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a 

irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e 

designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida 

a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o 

processo será extinto, se a providência couber ao autor;” Assim, extingo 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do mesmo 

diploma legal. Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, fica 

a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036028-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009185-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme 

ordenado na sentença de Id. 25915555.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007561-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUEINETE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, 

conforme conta informada em petição Id. 27452609. Intime-se a parte 

executada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, à instância superior para os devidos fins. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005320-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003953-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA ROBLES DA SILVA (REU)

ADEMIR PAULINO DA SILVA (REU)

CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA (REU)

ODETE VANDE KERHKROFF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte ré para se manifestar sobre os documentos 

trazidos com a impugnação à contestação (páginas 166-183), no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do § 1º, do art. 437, do CPC. Constata-se 

tratar aqui de processo sem questões processuais a serem enfrentadas 

nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na 

ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017058-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNATAN ROBERT GONCALVES ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE 

VEICULOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITARA TAIARA RAMOS SILVA OAB - MG129999 (ADVOGADO(A))

LARA AMANTES PEIXOTO OAB - MG180560 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte ré para se manifestar sobre os documentos 

trazidos com a impugnação à contestação (páginas 166-183), no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do § 1º, do art. 437, do CPC. Constata-se 

tratar aqui de processo sem questões processuais a serem enfrentadas 

nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na 

ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020157-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX PONTES CARVALHO PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MENDES BARRIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido pelo exequente, consultando o atual 

endereço da parte devedora via INFOJUD, citando-se, após, no novo 

endereço.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005909-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte ré para se manifestar sobre os documentos 

trazidos com a impugnação à contestação (páginas 122-149), no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do § 1º, do art. 437, do CPC. Constata-se 

tratar aqui de processo sem questões processuais a serem enfrentadas 

nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 45 de 184



ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002612-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CANSANCAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014412-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Inclua-se o processo em ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença (art. 12, CPC), cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002537-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FELIPE RONDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002710-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA ANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 9 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002543-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002575-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATEUS MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002740-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS JUMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 9 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002685-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COUTO SANTANA (AUTOR(A))

J. V. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 9 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002348-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANDRADE MUNIZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 12.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

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

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

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

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002780-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDES GONSALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 9 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. W. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - 766.964.211-49 (REPRESENTANTE)

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 12.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

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

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

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

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006960-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

27 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038438-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS DE MORAES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023345-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034808-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. T. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA TORRES DE BARROS OAB - 048.079.201-11 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados da parte autora, para querendo, 

apresentarem Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021583-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANOEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021834-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038544-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031726-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEU JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTECA GESTAO FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

4M AGROFLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001142-23.2017.811.0041 Ação de Indenização de Danos 

Materiais e Morais Requerentes: Proteca Gestão Florestal Ltda e 4M 

Agroflorestal Ltda Requerida: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico Vistos. PROTECA GESTÃO FLORESTAL LTDA e 4M 

AGROFLORESTAL, pessoas jurídicas de direito privado pertencentes ao 

mesmo grupo econômico e devidamente qualificadas nos autos, ajuizaram 

Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais em face da UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de 

direito privado também qualificada nos autos, por meio da qual alegam, em 

síntese, ser beneficiárias da cobertura de plano de saúde coletivo 

(assistência médico/hospitalar) prestada pela ré a alguns de seus 

funcionários/dependentes em virtude de contrato firmado entre as partes. 

Afirmam que em 14 de dezembro de 2016 um dos funcionários da parte 

autora, Senhor Vicente Simões Sales Dias, ao sentir fortes dores da 

região do estômago, foi levado às pressas para o Hospital Santa Rosa de 

Cuiabá, tendo sido diagnosticado com apendicite e informado pela equipe 

médica que o paciente teria que se submeter a uma cirurgia de 
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urgência/emergência, sob pena de risco de morte por conta das dores 

insuportáveis. Dizem que, por volta das 3 horas da madrugada foi negada 

a cobertura do paciente pela ré ao argumento de que a empresa autora 

estava em período de carência, não autorizando, assim, o procedimento, o 

que foi reiterado após reclamação na ouvidoria da Unimed feita no mesmo 

dia. Sustentam que a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) em nenhum 

momento faz qualquer previsão de carência superior a 24 horas, 

conforme art. 12, V, c, e que, de acordo com o art. 47 da Lei 8.078/90 

(CDC), as cláusulas contratuais serão interpretadas em benefício do 

consumidor, de modo que, à luz do art. 6º, V, da mesma lei, é direito 

básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Juntam 

julgados a respeito e salientam que, após a negativa de cobertura, foi 

exigida a quantia de R$ 15.223,89 pelo Hospital Santa Rosa para a 

realização da cirurgia. Pedem, pois, seja a ré condenada a devolver às 

autoras a quantia de R$ 15.223,89 e a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 10.000,00, à luz da Súmula 227 do STJ, além das verbas de 

sucumbência. Juntam documentos. Houve audiência de conciliação 

infrutífera. Citada, a ré apresentou contestação, por meio da qual alega, 

em resumo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras e, no mérito, 

diz que estas confessam que o paciente beneficiário da cirurgia se 

encontrava em carência contratual para internações por ter contrato de 

plano de saúde há pouco mais de 2 meses à época. A demandada invoca 

o disposto no art. 16, III, da Lei 9.656, a Cláusula XIII do contrato, itens 

13.1, g e 16.2 e o art. 22, I, da Resolução Normativa 387 de 2015 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e afirma não restar dúvida 

de que a negativa foi feita de forma lícita. Alega o princípio pacta sunt 

servanda, o art. 422 do Código Civil e se volta contra os pedidos de 

indenização por danos materiais e morais. Sustenta, ainda, a ausência de 

prova de que a cirurgia teve caráter de urgência e emergência. Impugna o 

valor pleiteado a título de danos morais, diz caber à parte autora o ônus da 

prova e pede a realização de prova pericial para demonstrar que não se 

tratou de atendimento de urgência e emergência. Pugna pela 

improcedência dos pedidos e junta documentos. A contestação foi 

impugnada e as partes instadas a se manifestar sobre as provas, ocasião 

em que a parte autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito e a parte 

ré reiterou o pedido de dilação probatória. É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não se justificar a dilação 

probatória pretendida pela parte ré com o intuito de demonstrar que a 

cirurgia realizada no paciente não tinha o caráter de urgência/emergência. 

Afinal, não se está aqui diante de demanda que tem por objetivo obter 

ordem judicial de obrigação de fazer consistente em procedimento 

cirúrgico, mas de ação que busca a condenação da ré à indenização por 

danos materiais e morais decorrentes de cirurgia eletiva já realizada e não 

coberta pela demandada, de modo que a pretendida prova pericial se 

revela inútil e desnecessária e pode significar apenas atraso para o 

desfecho do processo, assim como a produção de provas em audiência. 

Da preliminar – Com relação à matéria preliminar suscitada na contestação, 

consistente na ilegitimidade ativa da empresa Proteca Gestão Florestal 

Ltda por não ser a titular do direito material versado na petição inicial e da 

empresa 4M Agroflorestal Ltda por ser pessoa jurídica estranha ao 

processo, bem andou a parte autora ao argumentar que a primeira 

empresa ostenta a condição de beneficiária do plano de saúde coletivo 

empresarial, vez que firmou com a ré o Contrato de Adesão de Prestação 

de Serviços Médicos e Hospitalares, conforme documentos que instruem a 

peça primeira, sendo, pois, destinatária direta dos serviços ofertados aos 

seus empregados, o mesmo se podendo afirmar em relação à segunda 

empresa, por pertencer ao mesmo grupo econômico e ter efetuado o 

pagamento dos serviços negados pela ré. Assim, a jurisprudência: “Sendo 

as empresas do mesmo grupo econômico, não há falar em ilegitimidade 

ativa” (TJSP, 10047006320148260114, 1.8.2017; TJRS, AI 70017710518, 

13ª Câmara Cível, 20.11.2006, 15.12.2006) Como se vê acima, inegável é a 

legitimidade ativa das autoras para pleitearem o cumprimento do avençado 

no contrato, ou seja, a prestação de serviços médicos e hospitalares aos 

seus funcionários, como no caso em apreço. Rejeito, assim, a preliminar. 

Do mérito – A primeira observação a ser feita é a de inexistir dúvidas 

acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação 

contratual celebrada entre as partes, uma vez que a parte autora, por 

meio de plano de saúde contratado, utiliza serviços médico-hospitalares, 

mediante contraprestação, que é o pagamento de mensalidade, conforme 

demonstrado na documentação que instrui a petição inicial. Com efeito, 

resulta caracterizada a relação de consumo, sendo a autora o 

consumidor, destinatário final do serviço, e a cooperativa ré a 

fornecedora, conforme artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. A jurisprudência é nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – LIMINAR – 

PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE EMPRESARIAL PARA 

INDIVIDUAL – PRAZO DE CARÊNCIA- PARTO – APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. Em se tratando de relação de 

consumo, a Lei deve ser interpretada da maneira mais benéfica ao 

consumidor e sob ótica da legislação consumerista. 2. Se na modalidade 

empresarial, o contrato de seguro saúde não havia prazo de carência 

para o parto, não se mostra plausível a sua inclusão no seguro individual, 

que deve observar as condições anteriormente estipuladas, não podendo 

a seguradora, unilateralmente, alterar prazos, em prejuízo da consumidora. 

2 – Recurso improvido.” (TJDF – AGI 20030020046572 – DF 2ª T. Cível – 

DJU 10.03.2004 – p. 49). "OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE HUMANA. RECUSA AO PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE INADIMPLÊNCIA QUE RESTOU AFASTADA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. 

CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PEDIDO ATENDIDO. 

INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR1. "É de consumo a 

relação jurídica discutida nesta lide, aplicando-se as normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. 2. A 

UNIMED-RIO, assim como as demais empresas rés, fazem parte da cadeia 

de consumo, sendo, portanto, sua responsabilidade solidária, nos termos 

do art. 7º, parágrafo único do CDC.7ºparágrafo único, CDC. 3. É cabível na 

hipótese, indenização por danos morais, tendo em vista que houve 

ferimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.4. 

Quantum indenizatório arbitrado de acordo com o princípio da 

razoabilidade. 5. Ante à condenação no pedido formulado com a 

confirmação da tutela antecipada concedida, uma vez que o pedido de 

ressarcimento era alternativo, afasto a sucumbência recíproca, para impor 

aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.6. Desprovimento do 

segundo recurso e provimento do primeiro apelo, por ato do Relator." 

(3048718020098190001 RJ 0304871-80.2009.8.19.0001, Relator: DES. 

LETICIA SARDAS, Data de Julgamento: 04/04/2012, VIGESIMA CÂMARA 

CIVEL). Some-se a isso o fato de o contrato assinado pelas partes ser 

nitidamente de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma 

unilateral pela ré sem qualquer possibilidade de discussão acerca de seu 

conteúdo, ingressando a parte autora na relação contratual depois de o 

contrato se encontrar previamente confeccionado. Desse modo, para 

evitar que abusos sejam praticados a legislação consumerista 

estabeleceu que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma 

mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação existente 

no contrato, cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e 

igualdade na relação contratual. Merecem destaque os dispositivos 6º, V, 

e o 47 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” “Art. 47. As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” No caso 

em exame, todo o impasse reside na resistência imposta pela ré à 

pretendida realização da cirurgia de apendicite no Senhor Vicente Simões 

Sales Dias ao argumento de carência contratual, ao passo que as autoras 

alegam que a equipe médica do Hospital Santa Rosa afirmou tratar-se de 

procedimento cirúrgico de urgência/emergência, o que afasta a exigência 

legal de carência para utilização do plano de saúde empresarial, com 

suporte no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no 

próprio contrato firmado entre as partes, que prevê, no item 18.1, c), da 

Cláusula XVIII, que todos os clientes, a partir da data de sua inclusão no 

Plano de Saúde, cumprirão obrigatoriamente “24 horas para atendimentos 

de urgência/emergência. Ocorre que não se está aqui diante de 

procedimento cirúrgico de urgência/emergência, posto que não provada tal 

situação. Não há qualquer documento nos autos que ampare a alegação 
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visualizada na peça de abertura de que a equipe médica do hospital onde 

a cirurgia foi realizada informou ou atestou que o paciente necessitava de 

urgência e ou emergência no tratamento, que justificasse a sua cobertura 

pelo plano de saúde contratado, considerando o fato incontroverso de que 

o paciente se encontrava dentro do período de carência contratual para 

utilização dos serviços médico-hospitalares fora dessa hipótese. Em 

verdade, a prova existente nos autos, trazida pela própria parte autora, 

espanca qualquer dúvida a respeito da natureza do procedimento, pois se 

lê na Nota Fiscal Eletrônica 2493, expedida pelo Hospital Santa Rosa Ltda, 

em favor da empresa 4M Agroflorestal Ltda, concernente ao paciente 

Vicente Simões de Sales Dias, no quadro reservado à descrição dos 

serviços, a seguinte anotação: “REFERENTE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 

ELETIVA”. A prova documental é inconteste, pois isolada de qualquer 

documento contrário, conforme já se adiantou, o que confirma a 

comentada inutilidade e desnecessidade de produção de mais provas com 

vistas à demonstração de que o procedimento cirúrgico realizado não foi 

de urgência/emergência, como pretendia a parte ré. No mais, não cabe 

falar aqui em aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor das 

autoras como forma de afastar a exigência contratual de carência para 

utilização do plano de saúde contratado, assistindo razão, portanto, à ré 

quando ela invoca o art. 16 da Lei 9.656 (Lei dos Planos de Saúde): “Art. 

16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que 

tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos 

que indiquem com clareza: III – os períodos de carência para consultas, 

internações, procedimentos e exames” (destaquei) Essa clareza quanto à 

necessidade de se respeitar os prazos de carência para a cobertura do 

plano de saúde está visualizada na cláusula contratual XIII e, para o caso 

em análise, especificamente nos itens 13.1, g) e 16.2: “CLÁUSULA XIII – 

CARÊNCIAS (...) 13.1 Todos os clientes, a partir da data de sua inclusão, 

no plano de saúde, cumprirão obrigatoriamente os seguintes prazos de 

carência: g) 180 dias para procedimentos de ambulatório, Quimioterapia, 

Radioterapia, Medicina intervencionista, Internações Clínicas, Cirúrgicas e 

UTI/CTI (...) 16.2 – Enquanto não cumpridos os prazos de carência acima 

estipulados, não serão autorizados quaisquer procedimentos” A 

jurisprudência nacional, balizada pelo Supremo Tribunal Federal, já 

consolidou o entendimento de que apenas em circunstâncias 

excepcionais, quando se vislumbra a necessidade de tratamento de 

urgência, se deve ignorar o prazo de vigência do plano de saúde 

contratado para interpretar a avença em prol do consumidor, conforme se 

colhe do seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE SENTENÇA – ULTRA PETITA – REJEITADA - PLANO DE 

SAÚDE – TRATAMENTO URGENTE – CIRURGIA E EXAMES MÉDICOS - 

NEGATIVA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA DO CASO - CLÁUSULA 

ABUSIVA - NULIDADE –– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – GASTOS 

DESPENDIDOS – DANO MATERIAL DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR – 

DANO MORAL – VALOR ARBITRADO MANTIDO – AUSÊNCIA DE 

INSURGÊNCIA RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS 

– ARTIGO 85, §2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “[...]1. 

Não caracteriza vício de julgamento ultra petita a sentença que extrapola 

quantia indicada a título de sugestão nos requerimentos constantes da 

petição inicial. 2. A sugestão de quantia determinada ao juízo não limita o 

pleito indenizatório[...]”. (Relator (Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 18/06/2015). "A interpretação de cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias 

excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente 

de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à 

vida e à saúde " (AgRg no AREsp n. 320.484/PA, Relator Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 

17/2/2014) O Supremo Tribunal Federal – STF já possui entendimento 

consolidado segundo o qual “o período de carência contratualmente 

estipulado em contratos de seguro- saúde não prevalece em situações 

emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; 

AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP). 

“[...] A recusa indevida da operadora em autorizar os serviços médicos e 

hospitalares para o tratamento da patologia acometida pelo beneficiário do 

plano de saúde caracteriza dano moral, já que interfere de maneira 

significativa no seu comportamento psicológico, ocasionando-lhe 

angústias e aflições. Com a procedência integral da demanda, o ônus de 

sucumbência deverá ser suportado exclusivamente pela parte ré” (Ap 

7040/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

06/08/2015) [...]”. Caracterizado o dever de indenizar o dano moral e 

material, pois, não se pode olvidar que a conduta perpetrada causou 

transtornos a paciente, a qual experimentou sofrimento emocional e 

frustração, já que necessitava de procedimento cirúrgico e dos exames 

médicos, em razão do estado delicado de sua saúde, e ainda teve gastos 

materiais. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da verba honorária 

de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, 

baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço. Assim, 

observando-se todo o processo, os honorários em patamar máximo de 

20% não se apresenta razoável e proporcional, devendo ser minorado 

p a r a  1 0 %  s o b r e  o  v a l o r  d a  c o n d e n a ç ã o ”  ( N . U 

0007906-76.2016.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, 

Publicado no DJE 19/03/2018) – destaquei. Em suma, ao negar a cobertura 

do tratamento cirúrgico de apendicite no paciente funcionário de uma das 

autoras com o fundamento de carência contratual, agiu, a ré, com amparo 

legal e contratual, notadamente por se tratar, segundo documento fiscal 

emitido pelo hospital onde o fato aconteceu, de cirurgia eletiva, que, como 

visto há pouco, não caracteriza quadro excepcional capaz de assegurar 

interpretação mais favorável ao consumidor. Sendo lícita a postura 

adotada pela demandada, não há falar em indenização por danos materiais 

ou morais, que pressupõe o cometimento de um ato ilícito. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização de 

Danos Materiais e Morais, condenando a parte autora ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a importância 

da causa e o tempo dedicado ao trabalho profissional. Declaro, por fim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ouça-se a parte ré. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021753-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038622-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN CASTRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005678-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto... JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em face do BANCO DO BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial, com apoio em diversos documentos. 

Depois de deferida a tutela de urgência e de contestado o pleito, as partes 

celebraram acordo e pleiteiam a sua homologação, segundo se infere da 

peça do Id. 23943222. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo 

celebrado entre as partes, homologo-o, por sentença, em seus precisos 

termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes (art. 90, § 3º, CPC). 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024860-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO TORELLY BASTOS OAB - RS28708 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035578-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogada do parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034685-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE PORTUGAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016705-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1016705-57.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Fernando da Silva Santos Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente 

Fernando da Silva Santos requereu a intimação do executado para pagar 

o débito exequendo de R$ 2.972,78 (dois mil, novecentos e setenta e dois 

reais e setenta e oito centavos). Devidamente intimado, o executado 

depositou em juízo a quantia de R$ 2.994,53 (dois mil, novecentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), considerando 

adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da execução, com 

o que concordou a parte exequente. É o relatório. Decido. Diante do 

pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos 

carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os valores 

transferidos para a conta bancária declinada no Id. 26436542. Sem 

custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042040-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA OAB - MT5622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1042040-10.2019.8.11.0041 – PJE Ação Cautelar Inominada com 

Pedido de Liminar Requerente: Joaquim Oliveira Silva Requeridos: 

Valdomiro e Devair José Mendes Filho Vistos. Cuida-se de Ação Cautelar 

Inominada com Pedido de Concessão de Liminar ajuizada por JOAQUIM 

OLIVEIRA SILVA, pessoa física devidamente qualificada, em face de 

VALDOMIRO, identidade desconhecida, e DEVAIR JOSÉ MENDES FILHO, 

pessoa física parcialmente qualificada nos autos, por meio da qual se 

alega, em síntese, que o requerente foi vítima de um golpe em 2016, 

quando, no intuito de adquirir um veículo para si, procedeu a uma busca no 

site Classificados OLX e encontrou o anúncio do veículo objeto da lide, 

precisamente um Civic, marca Honda, modelo LXR, 2.0, cor branca, ano 

2015/2016, placas QBS 8400, Renavan 01070523132, Marília-SP, chassi 

93HFB9640GZ226169, em nome de Ricardo Ladislau Lopes, tendo como 

anunciante Valdomiro2020silva, telefone 066.99699 7009, no valor de R$ 

55.000,00. O requerente diz ter entrado em contato por meio de ligação 

telefônica para o número informado na tela do anúncio, o que ocorreu no 

dia 17 (?). Afirma terem prosseguido nas tratativas por meio de conversas 

pelo aplicativo WhatsApp até determinado momento em que o Valdomiro 

informou-lhe que o veículo não estava registrado em seu nome por causa 

de pendências. Em prosseguimento, estipularam valores e forma de 

pagamento, tendo o requerente dito que iria até o Município de alto 

Araguaia ao que o Valdomiro informou que o seu irmão, Ricardo Ladislau 

Lopes (ou quem se passou por ele) estaria passando por Primavera do 

Leste com o carro no dia 18 de janeiro de 2016 e poderiam atestar as 

reais condições do veículo. Assim, diz ter se encontrado com o homem 

que se fez passar pelo tal Ricardo e ter atestado as boas condições do 

veículo e realizado checagem dos dados pelo site www.carcheck.com.br 

com vistas a garantir maior segurança na negociação, tendo recebido o 

histórico do bem, só não checando o numero do chassi por falta de 

conhecimento técnico, prosseguindo na negociação para combinarem as 

condições de pagamento, vindo, inclusive, a pedir desconto, tendo o 

Valdomiro reduzido o valor para R$ 53.500,00. Afirma que, de posse do 

laudo de vistoria – que, em verdade, se referia a outro veículo, realizado 

no site informado – passou a definir detalhes do pagamento, avençando 

que seriam pagos R$ 7.000,00 à vista, em espécie, e o restante, R$ 

46.500,00, por meio de transferência eletrônica de valores (TED) no dia 18 
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na conta de Devair José Mendes Filho, depois de ter questionado o fato de 

a conta ser de terceiro e do Ricardo ter autorizado tal transferência 

mediante declaração com firma reconhecida em cartório. Esclarece que, 

após ter deixado o suposto Ricardo na rodoviária, dirigiu-se rapidamente 

ao DETRAN e deu início ao processo de transferência, vindo a ser 

surpreendido com a informação de que havia um problema com a 

documentação do veículo e que os documentos que possuía eram falsos, 

tratando-se de veículo clonado/dublê. Diz ter comunicado o ocorrido aos 

funcionários do DETRAN e chamado a polícia, a quem entregou as chaves 

do veículo, não mais encontrando o Ricardo na rodoviária. Afirma ter feito 

boletim de ocorrência e ter se dirigido à Caixa Econômica Federal para 

conseguir o bloqueio dos valores da transferência. Em contato com o 

Valdomiro, foi por este ameaçado ao questionar sobre o ocorrido. Informa 

que os valores encontram-se bloqueados e pede, em sede de tutela 

cautelar, seja determinado o estorno do valor bloqueado, que se encontra 

na conta em nome de Devair José Mendes Filho, no valor de R$ 46.500,00. 

Houve determinação para que o requerente comprovasse sua condição 

de miserabilidade jurídica e, em seguida, para que regularizasse o pedido, 

à luz do que prescreve o art. 305 do CPC, ante a ausência de previsão 

lega para o ajuizamento de ação cautelar de acordo com o novo CPC. A 

providência, contudo, não foi tomada integralmente, tendo o requerente 

alterado a nomenclatura do pedido para “tutela cautelar em caráter 

antecedente”, sem, contudo, indicar lide e seu fundamento, limitando-se a 

reiterar o caráter urgente da medida pleiteada e a informar a 

impossibilidade de comprovação do bloqueio efetuado pela agência 

bancária. Na sequência, em nova manifestação, o requerente informa ter 

ingressado com a mesma pretensão na Comarca de Primavera do Leste, 

onde houve o bloqueio judicial dos valores, porém o processo foi 

posteriormente extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

308 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O caso em apreço é 

de notória e curiosa peculiaridade. A despeito de o fato narrado na peça 

primeira ter ocorrido no ano de 2016, o requerente já havia ingressado, 

previamente, com pedido perante a Comarca de Primavera do Leste 

acerca do mesmo caso, vindo a obter a liminar consistente no bloqueio 

judicial de R$ 46.500,00, em nome de Devair José Mendes Filho perante 

agência bancária da Caixa Econômica Federal de Goiânia, isso em 20 de 

janeiro de 2017, ou seja, quase três anos atrás. Colhe-se da 

documentação juntada com a última manifestação que, depois de cumprida 

a liminar, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em 1º de agosto 

de 2019, por ausência de uma das condições da ação (interesse 

processual), com fundamento no art. 308 do Código de Processo Civil, ou 

seja, em virtude da inércia do requerente, que não formulou o pedido 

principal no prazo de 30 dias, cessando-se, assim, a eficácia da tutela 

concedida em caráter antecedente, mais precisamente, da liminar de 

bloqueio dos valores. Observa-se agora, nestes autos, que o requerente, 

mesmo tendo sido devidamente intimado a regularizar o seu pedido inicial, 

no sentido de cumprir o disposto no art. 305 do CPC, indicando a lide e seu 

fundamento, não atendeu à determinação, assim como já não havia 

atendido anteriormente ao deixar de ingressar com o pedido principal. Não 

sendo crível que o requerente teime em repetir o erro para se prejudicar, 

força observar o desconhecimento jurídico acerca da necessidade de 

indicação da lide e seu fundamento, que se traduz na ação principal a ser 

proposta, uma vez que a pretensa tutela cautelar é meramente 

instrumental e serve à demanda a ser ajuizada para o exame do mérito. 

Diante desse cenário, considerando tratar-se, em verdade, de reiteração 

do mesmo pedido – com a variante de aqui se pedir o estorno de um 

bloqueio judicial concedido em liminar cujos efeitos já cessaram e de lá, no 

processo anterior, se ter pedido o próprio bloqueio – impõe-se aplicar o 

disposto no art. 486, § 2º, c/c art. 92 do Código de Processo Civil. Com 

efeito, determino seja intimado o requerente a fazer prova, em até cinco 

dias, do pagamento ou do depósito das custas processuais e dos 

honorários advocatícios devidos em decorrência da sentença de extinção 

perante a Comarca de Primavera do Leste, bem como da permanência do 

bloqueio judicial ou administrativa dos valores, vez que cessada a medida 

liminar por obra exclusiva do próprio requerente. Concedo ao requerente a 

oportunidade de, no mesmo prazo acima assinalado, indicar, enfim, de uma 

vez por todas, “a lide e seu fundamento”, para que se possa vislumbrar o 

pedido principal, pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037417-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAMAR DE OLIVEIRA BATTISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001421-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 07 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009509-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036295-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033516-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034848-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA DA CONCEICAO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021913-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023228-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GABRIEL SANTOS DA GRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006319-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA EDUARDA DA SILVA LARA (AUTOR(A))

O. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Visto. Ante a presença de incapaz no polo ativo, intime-se o Ministério 

Público para se manifestar. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026624-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT3849-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE VICENTE MARQUES FILHO OAB - MT11019/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VAROTTO (REU)

WALDIR CECHET JUNIOR (REU)

MARLENE DE FATIMA HOFFELDER (REU)

 

Vistos, Em petição Id. 24494384 a parte requerente pugna pela desistência 

da ação em relação a requerida Cristiane Varoto. Contudo, considerando 

que já houve citação dos demais requeridos, conforme se infere da 

certidão do oficial de justiça (Ids. 22129407 e 22911521), determino sejam 

intimados para se manifestarem acerca da pretensão, tendo em vista que 

a parte autora somente poderá alterar ou aditar o pedido com o 

consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329, II, CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007507-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL OAB - 002.793.051-33 

(REPRESENTANTE)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007507-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO FORTES LEAL REPRESENTANTE: MARIONICE CANDIDA 

FORTES LEAL RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Visto. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, ante a 

verificação de que a parte autora é incapaz. CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037698-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS CICERO DE SA OAB - MT12569-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058972-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002787-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003005-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003023-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI EDSON DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

advogada, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Assim, determino seja intimada a requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1441654 Nr: 18247-59.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO, ESPOLIO DE 

ODELIO ALVES RAMALHO, ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ADIB HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - OAB:25116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...).. Vê-se, do exposto, que apesar do decurso de mais de três 

anos entre a data da avaliação e a data da arrematação do bem, a 

ausência de impugnação aos atos processuais em momento oportuno 

impede o reconhecimento, de plano, do alegado preço vil ou vício, não 

contando, assim, a parte autora, com a probabilidade do direito, a ponto de 

ensejar o deferimento do pleito em sede de liminar. Em face do exposto, 

indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12.5.2020, às 

11h, na Sala 2, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

CPC).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 466948 Nr: 33976-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BOTELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZALEN VEÍCULOS, DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE B. B. ESPOSITO - 

OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10126, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:OAB/MT 

13411-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:OAB/MT 14659, WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:22.201-O

 (...) Decido. Diante do acordo celebrado entre as partes, homologo a 

avença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos moldes como 

acordados (fl.464-469), dando, assim, por adimplida a dívida exequenda, 

e, por consequência, declarando extinta a execução, nos termos do art. 

487, III, “b”, c/c o art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. 

Respeitando as custas processuais e aos honorários advocatícios, 

saliente-se que a regra do § 2º do art. 90 do CPC, que prevê repartição 

igualitária quando houver transação entre as partes, destina-se 

exclusivamente às despesas. Não se aplica aos honorários advocatícios, 

que delas difere, tendo um tratamento específico na legislação 

infraconstitucional (STJ-5ª T., REsp. 832.146-AgRg, Min. Arnaldo Esteves, 

j. 7.12.06, DJU 5.2.07). No mesmo sentido: STJ-3ª Seção, ED no REsp 

812.801, Min, Hamilton Carvalhido, j. 23.4.08, DJ 7.8.08). Logo, as 

despesas deverão se suportadas por ambas as partes, divididas 

igualmente, e a verba de sucumbência suportada exclusivamente pela 

parte executada. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais, e a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico (valor acordado), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o pouco tempo 

utilizado para o seu serviço. Transitada em julgado e expirado o prazo de 

30 (trinta) dias, cumpra-se o disposto no art. 5º, do Provimento n. 

12/2017-CGJ, lançando o andamento “Arquivamento com Remessa À 

Contadoria – Código 626”.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 706738 Nr: 700-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTPLAN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 700-84.2011.811.0041 (Código 706738)

“Ação de Execução por Quantia Certa Título Extrajudicial”

Requerente: Marcos Aurélio da Silva

Requerido: Otplan Construções e Serviços Ltda-Me
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 Visto...

 MARCOS AURÉLIO DA SILVA, pessoa física, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Execução por Quantia Certa Título Extrajudicial”, em face 

de OTPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira.

 O pedido veio instruído com diversos documentos.

 Após inúmeras tentativas de citação do requerido sem êxito, a parte 

requerente manifestou nos autos pleiteando a desistência do feito (fls. 

69-74).

 É o relatório.

 Decido.

 Diante em da desistência expressada parte autora na petição de 

fls.69-74,e, considerando que a parte requerida ainda não foi citada, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, 

declarando extinto o feito, sem resolução do mérito.

 Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em 

vista a não caracterização da relação processual.

 Por outro lado, condeno-o ao pagamento das custas processuais. 

Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos, por ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, § 3º, do 

CPC.

 Transitada em julgado e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se o 

disposto no art. 5º, do Provimento n. 12/2017-CGJ, lançando o andamento 

“Arquivamento com Remessa À Contadoria – Código 626”.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874613 Nr: 13127-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para proceder a devolução dos 

autos, por se tratar de prazo comum as partes, conforme art. 234, caput, 

e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383658 Nr: 19969-80.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE ALMEIDA E ALMEIDA, CARMEM LUCIA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ERENIR GELIO DOS SANTOS, MIGUEL APRELINO ALITO, CELINA 

KIYOKO MIYAGAWA BORGES, EMILIA SATIKO MIYAGAWA DE ARRUDA, 

URDERICO BELUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA ROSA NUNES, DAGOBERTO 

GARCIA BELLUFI, FELIPE NUNES BELUFI, LUCAS NUNES BELUFI, MATEUS 

NUNES BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI - OAB:, CÉSAR 

GILIOLI - OAB:6696/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - 

OAB:6000 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, 

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA 

FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

BORGES STÁBILE RIBEIRO, para devolução dos autos nº 

19969-80.2009.811.0041, Protocolo 383658, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393554 Nr: 29049-68.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA ROSA NUNES, FELIPE 

NUNES BELLUFI, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

BORGES STÁBILE RIBEIRO, para devolução dos autos nº 

29049-68.2009.811.0041, Protocolo 393554, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38091 Nr: 1963-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBLES VARGAS O. 

RODRIGUES - OAB:5.605/MT, NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA - 

OAB:2597/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXIA CAETANO 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 1963-40.2000.811.0041, 

Protocolo 38091, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010853-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1010853-18.2018.811.0041 Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de Tutela Antecipada Requerente: Maria da Conceição Silva 

Requerida: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Vistos. 

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, pessoa física devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado também qualificada nos autos, 

por meio da qual alega, em síntese, ser cliente da ré há mais de 4 anos e 

que por questões financeiras rompeu o contrato em março de 2017, 

retornando, todavia, em razão de saúde, a firmar contrato de adesão ao 

plano de assistência médica com a demandada em 20.2.2018. Afirma ter 

pagado assiduamente as prestações inerentes à manutenção do contrato 

até que, em 18.4.2018, sentiu fortes dores na região do abdómen, ficou 

com dificuldade de evacuar e se socorreu imediatamente no hospital 

conveniado ao plano. Diz ter sido examinada e diagnosticada pelo médico 

Adeildo Martins de Lucena Filho, que concluiu pela infecção urinária, com 

quadro clínico de disúria e secreção purulenta pela sonda vesical de alívio 

e afirmou que o seu tratamento deve ser realizado o quanto antes, com 

internação imediata, com grande chance de culminar em óbito se a 
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internação não acontecer, devido ao estado geral de saúde já 

comprometido com tumor de crânio, hipertensão, diabete e insuficiência 

renal não dialítica. Esclarece ter sido surpreendida ao informar sobre a 

necessidade de internação emergencial e obter a negativa para seu 

tratamento, ao argumento de falta de carência e cobertura do plano 

contratado para a moléstia suportada. Alega que o motivo da internação 

não se deve à doença pré-existente e que hoje se encontra internada na 

UPA da Morada do Ouro, sem atendimento especializado, sem 

equipamento e vendo seu quadro se agravar devido à má condição do 

local e do tratamento empregado. Argumenta não haver carência para 

atendimento de urgência/emergência, invoca a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor e sustenta ser abusivo o comportamento da ré, 

com fulcro no art. 421 do Código Civil e no art. 51, I, IV e § 1º, I e II, do 

CDC. Também argumenta que a escolha do material cirúrgico cabe ao 

cirurgião, invocando, para tanto, o art. 16 do Código de Ética Médica e 

pede, em sede de tutela provisória de urgência e no mérito, sua imediata 

internação, o tratamento emergencial e todos os demais procedimentos de 

que necessita com a obrigação da ré de assumir todas as despesas 

relativas aos honorários médicos e à internação, pena de multa diária para 

o caso de descumprimento, além da condenação nas verbas de 

sucumbência. A tutela foi deferida, com inversão do ônus da prova, 

designação de audiência de conciliação, ordem de citação e intimação 

para a regularização processual. A regularização processual foi 

parcialmente efetuada. Citada, a ré apresentou contestação, por meio da 

qual alega, preliminarmente, irregularidade na representação processual 

da parte autora, que, embora tenha juntado procuração depois de intimada 

para tanto, não consta do referido instrumento poderes de representação 

pela filha da autora, o mesmo ocorrendo com relação à declaração de 

hipossuficiência. Salienta, também, que o CDC tem aplicação subsidiária 

nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e 

seus usuários, nos termos do art. 35-G da Lei 9.656/98. Quanto ao mérito, 

alega ser imprescindível o cumprimento do prazo de carência previsto no 

item 17.1 da cláusula XVII do contrato, que fala em 180 dias para 

procedimentos de ambulatório, quimioterapia, radioterapia, medicina 

intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UTI/CTI, tudo em 

consonância com as diretrizes da Lei 9.656/98 e com a devida ciência pela 

autora. Invoca a conjugação do art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 com os 

artigos 2º e 3º, § 1º, da Resolução CONSU n. 13/98, que limitam às 

primeiras 12 horas de atendimento a cobertura de casos de urgência e 

emergência. Cita jurisprudência e doutrina, sustenta a inexistência de 

abusividade à luz do CDC e de dano moral, apela para os critérios de 

moderação e prudência em caso de condenação, defende a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugna pelo arbitramento de 

honorários advocatícios em seu mínimo e, ao final, pela improcedência, 

juntando documentos. Na sequência, aporta nos autos a decisão de 

desprovimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de 

concessão da tutela de urgência, seguida do pedido de suspensão do 

processo por causa da morte da autora, para fins de habilitação dos 

sucessores e regularização da representação processual. Posteriormente 

os três sucessores juntam o atestado de óbito da autora e suas 

procurações e declarações de hipossuficiência, vindo a ser deferida a 

habilitação e ordenada intimação das partes sobre pretensão de provas a 

produzir, as quais se manifestaram pela produção de prova oral, além de 

prova pericial pleiteada pela parte autora. É o relatório. Decido. A despeito 

das providências ordenadas e cumpridas acerca da habilitação dos 

herdeiros e da intimação das partes para manifestação acerca de provas 

a produzir além das já existentes nos autos, o processo deve ser extinto 

sem resolução do mérito, em virtude do falecimento da autora e da 

verificação de que o pedido formulado na ação se restringe à internação e 

ao tratamento emergencial da Senhora Maria da Conceição Silva, com 

todas as despesas com materiais e honorários médicos decorrentes do 

procedimento cirúrgico, o que não mais se pode alcançar na ação, 

inexistindo qualquer outro pleito a justificar o prosseguimento do feito ou o 

enfrentamento imediato do exame do mérito tendo os sucessores como 

substitutos processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IX, 

do Código de Processo Civil, declaro, por sentença, extinto o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios por 

não haver vencedor nem vencido (RSTJ 62/303, 67/510, RT 524/196). 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. 

Cumpra-se. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004590-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MENDES DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... JACIRA MENDES DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29.11.2018 sofreu 

um acidente quando trafegava com sua motocicleta na BR 364, bairro 

Jardim Industriário, em Cuiabá, provocando-lhe lesões em membro inferior 

esquerdo que o incapacitaram permanentemente para o exercício de suas 

funções habituais, conforme atestam os inclusos documentos, fazendo 

jus, assim, à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida 

custeie as despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser 

determinada pelo juízo. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa, tendo, na ocasião, sido juntado pela parte autora o laudo 

pericial, que atestou a incapacidade parcial em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 75%. A requerida, em contestação, argui, em preliminar, a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem 

como carência de ação por falta de interesse de agir decorrente da 

ausência de requerimento administrativo, uma vez que não foram 

apresentados os documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro, além de necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido. Quanto ao mérito, afirma que os 

documentos carreados para o processo são insuficientes para 

demonstrar a ocorrência do sinistro porque emitidos por médico alheio ao 

quadro do órgão oficial, enfatizando que, de acordo com o art. 5º, § 5º, da 

Lei n. 6.194/74, é imprescindível a realização de perícia pelo Instituto 

Médico Legal (IML). Sustenta a inexistência de provas quanto ao nexo 

causal entre o sinistro e as lesões do requerente e, que, eventual 

condenação, deverá ser observada a graduação da invalidez permanente, 

a ser comprovada através de perícia judicial custeada pela parte autora. 

Argumenta que, neste caso, não se aplica as normas consumeristas 

(CDC) e que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá 

ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos 

termos da Súmula 474 do STJ. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes em ausência de 

requerimento administrativo, em alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A e, por fim, adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido. Assinale-se, quanto à primeira – ausência de 

requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 
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do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela requerida, 

a requerente anexou aos autos cópia da protocolização do requerimento 

administrativo de benefício do seguro obrigatório, que, todavia, não foi 

aceito por conta de suposta ausência de documentos indispensáveis ao 

pagamento do seguro, o que por si só não impede o ajuizamento da 

presente ação. Ademais, é relevante argumentar que o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, foi contestado o pleito pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir. Quanto à segunda preliminar - - alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à terceira 

e última preliminar – adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – assinale-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 
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dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de que para 

indenização do sinistro é indispensável a realização de perícia pelo 

Instituto Médico Legal (IML), assinale-se que, ao contrário do que afirma, o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nesses termos, 

não há que se falar em imprescindibilidade do laudo do Instituto Médico 

Legal. No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos, 

sobretudo os laudos e atendimentos médicos, que demonstram que a 

requerente se submeteu a atendimento médico em decorrência do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, caracterizando, assim, o nexo causal 

entre o sinistro e as lesões sofridas, estas confirmadas por perícia 

judicial, inferindo-se do referido laudo que a requerente foi diagnosticada 

com invalidez parcial incompleta em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – Id 22097679 – p. 326). 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial permanente da requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 75% de 70%, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Jacira Mendes da Silva Souza na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde 52,5% do 

valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Processo Número: 1032880-92.2018.8.11.0041
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VANDERLEI ANDRE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, VANDERLEI ANDRÉ DE BRITO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 29 de setembro de 2016 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Requer o processamento da ação para, 

ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 
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contestação, a requerida, pede, preliminarmente, a ausência de 

requerimento administrativo, bem como a ausência do laudo do IML, 

pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, sustenta a legitimidade 

da negativa administrativa, diante da falta de pagamento do prêmio, vez 

que a parte autora estava inadimplente quando da ocorrência do sinistro, o 

que afasta o direito à indenização. Enfatiza que no caso em comento não 

se pode aplicar o disposto na Súmula 257, do STJ, tendo em vista não ser 

cabível em situações de inadimplência quando o autor é o próprio 

proprietário do veículo, sendo ele credor e devedor da mesma obrigação, 

devendo ser considerada a compensação da inadimplência, nos termos do 

art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n 8.441/92. 

Sustenta a imprescindibilidade da produção de prova pericial, a fim de ser 

constatada a extensão da lesão, ou seja, se total ou parcial (art. 3º, § 1º, 

Lei 6.194/74), asseverando que o autor não anexou ao processo nenhum 

documento público nesse sentido e que os documentos que instruem os 

autos são inconclusivos quanto à noticiada invalidez. Diz que, uma vez 

procedente o pedido, a condenação deverá ocorrer após a comprovação 

da existência de invalidez permanente, observando-se, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmula n. 580/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Em caso de 

condenação, pede a fixação dos juros a partir da citação validade, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Em impugnação à contestação, a parte 

autora reiterou os termos da inicial. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na ausência de requerimento 

administrativo/não exaurimento da via administrativa e de laudo do IML. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, em que pese não ter sido demonstrado o 

exaurimento da via administrativa, a ação foi contestada pela seguradora, 

o que supre eventual falta de pedido administrativo, sendo relevante 

argumentar que o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

tendo a parte requerida contestado o pleito, não há que se falar em 

extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 
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FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes nos documentos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas na sua mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da parte 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções da sua mão esquerda, quantificada em 25%, assim 

se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda funcional anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 25% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). No que diz respeito à alegação da requerida de que a parte 

autora estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por 

isso, não faz jus à indenização pretendida, impende esclarecer que, 

contrário ao afirmado, a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por 

parte do (a) proprietário (a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo 

para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do 

STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” . 

Esse entendimento aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, 

independentemente de ser ou não proprietário do veículo, segundo se 

confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – 

PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte autora não ter 

alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento 

da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019) – destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Vanderlei André de Brito 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 
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reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044146-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOBES JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... JOBES JOSÉ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 19.8.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, sofrendo lesões em membro inferior que o incapacitaram para 

as ocupações habituais, segundo atestam os inclusos documentos que 

instruem a peça primeira, fazendo jus, assim, à indenização prevista na 

Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas decorrentes da 

realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa, tendo, na 

ocasião, sido juntado pela parte autora o laudo pericial, que atestou a 

incapacidade parcial incompleta em pé esquerdo, quantificada em 75%. A 

requerida, em contestação, argui, em preliminar, a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como carência de ação 

por falta de interesse de agir decorrente da ausência de requerimento 

administrativo, uma vez que não foram apresentados os documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro, além de necessidade de 

adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido. Quanto 

ao mérito, afirma que os documentos carreados para o processo são 

insuficientes para demonstrar a ocorrência do sinistro porque emitidos por 

médico alheio ao quadro do órgão oficial, enfatizando que, de acordo com 

o art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é imprescindível a realização de perícia 

pelo Instituto Médico Legal (IML). Afirma que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque lavrado após o acidente 

com base em informações prestadas por terceiros. Sustenta a 

inexistência de provas quanto ao nexo causal entre o sinistro e as lesões 

do requerente e, que, eventual condenação, deverá ser observada a 

graduação da invalidez permanente, a ser comprovada através de perícia 

judicial custeada pela parte autora. Argumenta que, neste caso, não se 

aplica as normas consumeristas (CDC) e que, caso seja procedente o 

pedido, a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a 

extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. Em impugnação à 

peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes em ausência de requerimento administrativo, em alteração do 

polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e, por fim, 

adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido. 

Assinale-se, quanto à primeira – ausência de requerimento administrativo 

–, que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

ao contrário do afirmado pela requerida, a requerente anexou aos autos 

cópia da protocolização do requerimento administrativo de benefício do 

seguro obrigatório, que, todavia, não foi aceito por conta de suposta 

ausência de documentos indispensáveis ao pagamento do seguro, o que 

por si só não impede o ajuizamento da presente ação. Ademais, é 

relevante argumentar que o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 
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não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, foi contestado o pleito pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir. Quanto à segunda preliminar - - alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à terceira 

e última preliminar – adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – assinale-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 
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Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de que para 

indenização do sinistro é indispensável a realização de perícia pelo 

Instituto Médico Legal (IML), assinale-se que, ao contrário do que afirma, o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nesses termos, 

não há que se falar em imprescindibilidade do laudo do Instituto Médico 

Legal. Em atenção ao argumento da requerida de que o registro do boletim 

de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão de 

caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim 

de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. No caso em 

estudo, a inicial veio instruída com documentos, sobretudo os laudos e 

atendimentos médicos, que demonstram que o requerente se submeteu a 

atendimento médico em decorrência do sinistro anunciado no boletim de 

ocorrência, caracterizando, assim, o nexo causal entre o sinistro e as 

lesões sofridas, estas confirmadas por perícia judicial, inferindo-se do 

referido laudo que a requerente foi diagnosticado com invalidez parcial 

incompleta em pé esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento – Id 20303690 – p. 35). Nesse contexto, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial permanente do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 

corresponde a 50% (cinquenta por cento). Logo, considerando que a 

lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada 75% (setenta e 

cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 50%, 

que resulta em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Jobes José de Oliveira na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), que corresponde a 37,5% do valor global de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028557-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER AIRES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ELBER AIRES RODRIGUES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 23.2.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

conforme atestam os documentos anexados aos autos. Esclarece, 

inicialmente, ser legítimo o seu interesse de agir ante a negativa da 

requerida no recebimento do pedido administrativo, devendo a inicial ser 

recebida, mesmo sem o respectivo requerimento. Argumenta que as 

lesões sofridas no acidente afetaram o seu membro inferior, tornando-lhe 

incapaz e pede o processamento da ação para, ao final, ver a requerida 

condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, bem como a inversão do ônus da prova. Em despacho inaugural 

foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, ao 

argumento de que o autor nunca formalizou pedido administrativo na forma 

alegada, sendo comum os patronos do demandante comparecer à sua 

sucursal para fazer protocolos infundados com o objetivo de recorrer 

diretamente ao judiciário. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova 

a alegada invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que 

demonstrasse a debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, 

a condenação deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ao polo 

passivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação à contestação, a 

parte autora reiterou os termos da inicial. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 
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pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, retificação do valor da causa, na ausência de 

requerimento administrativo e de laudo do IML. No que tange ao pedido de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Respeitante à terceira preliminar - ausência 

de requerimento administrativo e de laudo do IML, cumpre, pois, assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, de fato não junta aos autos o pedido administrativo e justifica 

na inicial que sequer conseguiu formalizar o pedido, juntando declaração 

pública de diversos advogados de que presenciaram a negativa da 

seguradora no recebimento do requerimento. A despeito disso, é certo 

que a falta do respectivo pleito na esfera administrativa, no caso em 

particular, não enseja a extinção da demanda, pois o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 
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11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento do requerente 

acerca da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura no membro inferior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desse modo, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva as funções do membro inferior 

esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional complete de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Elber Aires Rodrigues na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042247-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERASMO DE OLIVEIRA BRAZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... HERASMO DE OLIVEIRA BRAZ FILHO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização 

por Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 23.6.2018 sofreu um grave acidente de trânsito, que lhe 

ocasionou lesões que o incapacitaram permanentemente para as funções 

habituais, conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, 

ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007. Diz que trafegava com sua motocicleta pela 

estrada rural, momento em que perdeu o controle do veículo, caindo ao 

solo, sendo socorrido por terceiro e levado para o Hospital Regional de 

Sorriso/MT. Esclarece que é do seu conhecimento que após a 

judicialização de processos em face da seguradora, esta, por meio de 

seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, 

têm assediado a parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu 

direito assegurado, fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, 

requerendo, por isso, seja determinada à requerida que só deverá 

comunicar com o requerente exclusivamente neste processo. Assevera 

que deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. A audiência de conciliação restou inexitosa, anexando aos 

autos, na ocasião, o laudo pericial realizado, que diagnosticou estar o 

requerente com lesão neurológica, quantificada em 25%. Em contestação, 

a requerida juntamente com a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, que se habilitou voluntariamente nos autos, sustentam, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, decorrente da 

ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação, a carência da ação em virtude do boletim de 

ocorrência policial ter sido lavrado quase 15 (quinze) dias após o sinistro, 

portanto, inservível como meio de prova. Quanto ao mérito, afirma que os 

documentos trazidos com a inicial não comprovam o nexo de causalidade 

tido como existente entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor. 

Contudo, diz que, caso seja julgado procedente a ação, que se observa a 

graduação da lesão verificada no laudo médico judicial, rechaçando o 

pedido de sua condenação em danos morais. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial e pugnou pela 

condenação da requerida como litigante de má-fé por ter alegado a 

ausência de requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída 

com tal documento (art. 81, § 2º, CPC). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes em ausência de 

requerimento administrativo, bem como em alteração do polo passivo para 

que seja incluída a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A 

e, por fim, carência de ação por ter sido lavrado o boletim de ocorrência 

policial quase 15 dias após a ocorrência do sinistro. Assinale-se, quanto à 

primeira – ausência de requerimento administrativo –, que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

ao contrário do afirmado pela requerida, a requerente anexou aos autos 

cópia do requerimento administrativo de benefício do seguro obrigatório e 

nenhuma prova contrária foi produzida nos autos. Logo, à mingua de tal 

prova, deve prevalecer o documento protocolizado perante o 

departamento da Porto Seguro. Ademais, é relevante argumentar que o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, foi contestado o pleito pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir. Quanto à segunda preliminar - - alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 
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podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFEFIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à terceira 

e última preliminar – boletim de ocorrência policial lavrado posteriormente 

ao sinistro – saliente-se que o registro do boletim de ocorrência por mera 

comunicação da vítima, mesmo que posterior ao acidente, não enseja a 

extinção do processo, tendo em vista que, para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Assim, 

AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 
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por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, 

diagnosticado com invalidez parcial incompleta neurológica, quantificada 

em 25% (vinte e cinco por cento – Id 20296148 – p. 90). Nesse contexto, 

estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que 

a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, lesões neurológicas correspondem a 100% (cem por cento). 

Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por 

isso, quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 100% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Respeitante ao argumento de que a requerida deverá ser condenada 

como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu 

processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos 

autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, 

a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, saliente-se que a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada, uma vez que a requerida afirmou que o processo administrativo 

só não foi finalizado porque não foram apresentados documentos 

imprescindíveis à regulação do sinistro. Ademais, cumpre ressaltar que, 

de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução não há que se falar em litigância de 

má-fé. Assinale-se, quanto à proibição de a requerida comunicar-se com a 

parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, 

é praxe da parte requerida procurar a parte contrária em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Saliente-se, por fim, 

quanto à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, que a 

simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Herasmo de 

Oliveira Braz Filho na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao 

percentual de 25% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados R$ 

1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos, nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC, que corresponde a 35% do valor da 

condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Proíbo a 

requerida de comunicar-se com a parte autora sobre a matéria ora 

estudada fora do processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para apresentação 

das contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006414-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, AMARILIS SILVA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 
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“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 15 de dezembro de 2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido lesões em membro inferior esquerdo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), enfatizando que a requerida negou o seu pedido administrativo. 

Pede, pois, a procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários 

de acordo com o art. 85, § 2, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária ao processamento administrativo, pugnando, 

por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera que a indenização não 

pode superar o percentual apurado do laudo pericial, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação à 

contestação, o autor reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide e na ausência de requerimento 

administrativo/não exaurimento da via administrativa. No que tange ao 

pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, de fato não consta pedido administrativo. 

Todavia, isso não enseja a extinção da demanda, como pretendido, pois o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 
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Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, 

considerando que houve contestação de mérito, não há se falar em 

extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

de agir. Por essas razões, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente decorrente do 

acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no pé esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Amarilis Silva de Oliveira 

na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado 

e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010159-49.2018.8.11.0041
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MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))
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Vistos, BRUNO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança – Complementação de Seguro Obrigatório - DPVAT” 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 9.10.2016 sofreu um acidente de trânsito, provocando-lhe as 

lesões descritas nos documentos anexados aos autos que o 

incapacitaram permanentemente para suas ocupações habituais. 

Argumenta que os documentos que instruem a inicial comprovam o sinistro 

e a lesão sofrida, devendo, por isso, ser indenizado, na forma disposta na 

Lei n. 6.194/74. Diz que, à época, requereu administrativamente o 

recebimento do seguro DPVAT, sendo paga a quantia de R$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem 

inferior, portanto, ao teto máximo previsto na referida lei federal. Afirma 

que a presente ação visa o reconhecimento do seu direito ao recebimento 

da diferença da indenização, no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Foram anexados 

documentos. Pugna pela aplicação do art. 373, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova). Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida Porto Seguro sustenta, 

preliminarmente, sua ilegitimidade, requerendo a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 

Alega, ainda em preliminar, a carência de ação por falta de interesse de 

agir, com o argumento de que a liquidação do sinistro já foi efetuada na 

esfera administrativa no valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo o processo ser 

extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Quanto ao mérito, 

afirma que o pleito deve ser julgado improcedente porque inexiste 

diferença a ser paga e que, além do mais, o requerente não trouxe para 

os autos qualquer documento probatório do fato constitutivo de seu direito, 

ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), caracterizando, assim, ausência 

de nexo causal entre os fatos alegados. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre 

o laudo pericial realizado que diagnosticou a lesão no membro inferior 

direito do requerente, classificada como parcial incompleta em 50% 

(cinquenta por cento). Apesar de intimadas, as partes não se 

pronunciaram sobre o laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes em carência de ação 

por falta de interesse de agir, bem como em ilegitimidade passiva da 

requerida Porto Seguro, com alteração do polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, 

quanto à primeira – ausência de interesse de agir – que o recibo de 

quitação outorgado pela requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte requerente 

que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa 

não é integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 
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tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Quanto à segunda preliminar - - alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFEFIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à pretendida aplicação, neste 

caso, do princípio da dinamização do ônus da prova, nos termos do art. 

373, § 1º, do CPC, cumpre anotar que não se aplica na hipótese vertente 

as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão dos ônus 

probatórios, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria requerida 

reconheceu o pleito administrativamente, pagando a quantia de R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela parte requerente, o 

que é contestado por este, que afirma ainda existir uma diferença a 

receber. Havendo, como se vê, reconhecimento administrativo do nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pela parte requerente, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não da diferença pleiteada. Os 

documentos anexados aos autos demonstram que o requerente sofreu um 
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acidente de motocicleta, resultando em fratura do seu crânio facial, o que 

foi confirmado pela perícia judicial realizada, que diagnosticou a existência 

de fratura no membro inferior direito, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento – Id. 15572064). Nesse contexto, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo da 

perícia médica judicial, que diagnosticou lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%, que sequer foi contestada pela requerida, nenhuma 

dúvida resta quanto ao direito do requerente ao recebimento da diferença 

correspondente, impondo-se, por isso, a aferição do quantum 

efetivamente devido, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva as funções do seu membro inferior 

direito, quantificado em 50%, assim se inferindo do referido laudo médico. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial de um dos membros inferiores corresponde a 

corresponde a 70% (setenta por cento), logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), dos quais deverá ser deduzida a quantia paga 

administrativamente de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Bruno Fernandes dos Santos na 

Ação de Cobrança – Complementação de Seguro Obrigatório - DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009, já deduzido o valor pago administrativamente de R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Tendo a parte autora 

sucumbido em parte mínima do pedido, e, levando-se em conta o princípio 

da causalidade, também aplicado neste caso, deverá a parte requerida 

responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo 

único, do art. 87, CPC). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o 

baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, 

o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027446-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, CARLOS VINICIUS GALDINO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 25.3.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido 

politrauma, polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do máximo indenizável 

ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

ausência do laudo do IML e, por fim, adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

do nexo casual entre as lesões e o acidente narrado, sustentando, ainda, 

a necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência 

do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação 

da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes 

na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, na ausência do 

laudo do IML e, por fim, em necessidade de adequação do valor da causa 

ao proveito econômico pretendido. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 
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modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência do laudo do IML, não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Quanto à terceira e última 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas no seu pé esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do seu 

pé esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, 
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trezentos e setenta e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe assinalar que 

tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Carlos Vinícius Galdino na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010881-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DA SILVA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JOSÉ DIOGO DA SILVA LOBO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 16.2.2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

receber o requerimento administrativo, sendo flagrante o interesse de agir 

e nítido o dano moral sofrido. Diz ter sido diagnosticado com lesões 

permanentes de natureza grave, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, enfatizando que a requerida, ao impugnar a 

documentação médica atrai para si o ônus da prova. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma 

do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em 

caso de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da 

CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de documentação necessária ao processamento administrativo, 

enfatizando que a parte requerente nunca compareceu à sucursal para 

requerer a indenização nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, afirma ser imprescindível a produção de prova 

pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá 

ocorrer após essa comprovação da invalidez, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. As partes não se opuseram 

ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no processo, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 
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GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 
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hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas no ombro direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

seu ombro direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização por danos morais. Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé por negado o recebimento 

do pedido administrativo. Contudo, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). No caso dos autos, nenhuma das hipóteses ficou 

demonstrada. Assim, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte 

adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada procedente, não 

há que se falar em litigância de má-fé. Como se vê, inexistindo a má-fé 

processual e o prejuízo à parte adversa durante a instrução, tanto que a 

ação foi julgada parcialmente procedente, não há que se falar em litigância 

de má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pela autora, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por José Diogo da Silva na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, 

do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024459-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDSON LAVERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006975-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009257-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULINO PAULINO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039742-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024955-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERNANDO RIBEIRO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034936-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015419-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE BARROS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação constante do id nº. 26633662, no ensejo, procedo a 

intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001464-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042904-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ (EXECUTADO)
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Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042980-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055328-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

KITCHENS DECORACOES PLANEJAMENTO DE INTERIORES E COMERCIO 

LTDA (EXEQUENTE)

MARCELO AYOUB GIGLIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso de prazo para apresentação de defesa pela parte 

executada, no ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031867-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO(A))

CLAYTON ALVES DE CARVALHO OAB - SC18275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID: 28417517

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056299-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28126673.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025683-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO CALDEIRA NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELA SIMIONI NEVES OAB - 069.155.248-78 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 04/02/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017418-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRIGIERI FILHO (REQUERENTE)

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO BERGER OAB - RS0061011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LHS PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

FLORESTECA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 03/02/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033692-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MELO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CARDOZO EVANGELISTA (REU)

NADIA MARIA CARDOZO EVANGELISTA (REU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 04/02/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013810-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR DE AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - 111.149.751-68 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 04/02/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 
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juntando novo endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052923-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001334-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 12/05/2020, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002752-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RAINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

 

Certifico que, designo o dia 12/05/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002130-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DE OLIVEIRA MACIEL (REU)

JOSE JAIME DE ALMEIDA (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031956-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FRANCISCO RODRIGUES SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039659-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS DA CRUZ COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000247-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIBEIRO CIXESQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 10:08 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28126673.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044933-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVILLEN OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação, constante no 

ID.28337691.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013810-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR DE AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - 111.149.751-68 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 04/02/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 

juntando novo endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033307-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356804 Nr: 27371-52.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORDEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

S/C, RUBENS DÁRIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto ( Radiografias ) que instruiu os autos em epígrafe. 

Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença proferida no feito, 

que procedo a intimação da parte interessada para, no prazo de 05 dias, 

proceder a retirada do referido objeto em secretaria. Certifico por fim, que 

a inércia será interpretada como concordância ao envio do objeto à 

diretoria do fórum para promover a sua destinação adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106168 Nr: 13038-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.R.B. REPRESENTAÇÕES LTDA, CELSO RIBEIRO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, TELLOZ CONSULTORIA DE 

TELEFONIA CORPORATIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO 

- OAB:12142/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pela Autora por C.R.B. REPRESENTAÇÕES LTDA, 

representada por CELSO RIBEIRO BATISTA, em desfavor de CLARO S/A, 

para declarar inexigível a multa por quebra de contrato no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), inserida na fatura com vencimento em 

20/02/2016 e 20/03/2016 (fl. 71 e fl. 74). Confirmo a liminar de fl. 

181/193.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao 

pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários 

advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a 

compensação.Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 2º Requerido 

- TELLOZ CONSULTORIA DE TELEFONIA CORPORATIVA, e nos termos do 

artigo 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Requerida/Telloz equivalente a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no 

§2º do art. 85 do CPC.Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112964 Nr: 15918-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, AGENCIA FUNERÁRIA 

SANTA RITA LTDA, FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PACHECO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

201/217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048925 Nr: 45886-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGC COMERCIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE INTIMA CONF E COMERCIO LTDA, 

FAMAZA SECURITIZADORA SA, BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Vuolo - 

OAB:130.580, rafael de souza lacerda - OAB:300.694-SP

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pelas Requeridas e PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora, para sanar a 

omissão acerca da incidência dos consectários legais sobre a quantia 

alusiva à indenização dos danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir do desembolso pelo INPC, acrescido ainda de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716891 Nr: 10762-86.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC, SILSA CECILIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto ( Molde Bucal ) que instruiu os autos em epígrafe. 

Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença proferida no feito, 

que procedo a intimação da parte interessada para, no prazo de 05 dias, 

proceder a retirada do referido objeto em secretaria. Certifico por fim, que 

a inércia será interpretada como concordância ao envio do objeto à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 81 de 184



diretoria do fórum para promover a sua destinação adequada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802027 Nr: 8485-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMICRON FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAERCIO DE JORGI

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829591 Nr: 35367-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLAN PEREIRA DA SILVA, ROSILADY ALVES 

DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Certifico que encaminho intimação da parte executada para manifestar 

acerca da decisão/intimação fls. 499. Dito Isto, segue a referida decisão:

(...) Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945200 Nr: 57501-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY ABREU LUCENA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945200 Nr: 57501-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY ABREU LUCENA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346923 Nr: 17103-36.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.O. S. F., ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO NISTAL SANCHES, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto ( Radiografias ) que instruiu os autos em epígrafe. 

Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença proferida no feito, 

que procedo a intimação da parte interessada para, no prazo de 05 dias, 

proceder a retirada do referido objeto em secretaria. Certifico por fim, que 

a inércia será interpretada como concordância ao envio do objeto à 

diretoria do fórum para promover a sua destinação adequada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334824 Nr: 5469-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:44698

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, trazer aos 

autos, dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163207 Nr: 35128-39.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR MORAES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALY DALCON TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANDERSON LUIZ ALVES - OAB:7.432/MT, RODRIGO 

CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto ( Livros contábeis ) que instruiu os autos em epígrafe. 

Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença proferida no feito, 

que procedo a intimação da parte interessada para, no prazo de 05 dias, 

proceder a retirada do referido objeto em secretaria. Certifico por fim, que 

a inércia será interpretada como concordância ao envio do objeto à 

diretoria do fórum para promover a sua destinação adequada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94680 Nr: 11459-25.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GONÇALVES DE QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRCIO VIEIRA NETO 

- OAB:15948, VITOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - 

OAB:13256, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 Procedo a intimação do advogado VITOR ARTHUR GALDINO, para, no 

prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1121338 Nr: 19379-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANY SILVA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO J. SILVA E CIA LTDA ME, MAGNO 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:2638/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls 96-157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14996 Nr: 1491-93.1987.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO LAR BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLÍNIO GREIPEL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ, para devolução dos autos nº 1491-93.1987.811.0041, 

Protocolo 14996, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052923-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1052923-16.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033307-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1033307-55.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015981-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015981-87.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2017 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015981-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015981-87.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2017 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1009332-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009332-72.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de modificação da tutela provisória de urgência requerida pela 

parte autora Engracia Marcelina de Lacerda, nos autos da ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito com 

pagamento em dobro c/c obrigação de fazer e danos morais e materiais 

com pedido de tutela de urgência. Argumenta que a tutela de urgência 

concedida foi para determinar que a ré suspenda os descontos em folha 

de pagamento com parcelas no valor de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco 

reais e noventa e cinco centavos). Alega que continua tendo sua margem 

bloqueada no valor supramencionado, de modo que a tutela de urgência 

garantiu parcialmente seu direito. Neste viés, com fundamento no art. 294, 

parágrafo único do CPC, requer a concessão da modificação da tutela de 

urgência (id 1811557), para que seja determinado a liberação de margem 

consignável a seu favor. É o necessário. Decido. No caso em tela, 

verifico, a princípio, que o ponto controvertido consubstancia em 

descontos indevidos em folha de pagamento da parte autora, sob 

argumento que os valores que vem sido descontados são divergentes do 

contratado. A liminar concedida tem por fundamento o fato da parte autora 

ter logrado êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito ao juntar a 

ficha financeira com descontos efetuados e os contratos exibidos pela 

instituição financeira ré, que determinou que fosse suspenso os 

descontos em no valor de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e 

noventa e cinco centavos), dada a divergência dos contratos 

apresentados. Entrementes, não vislumbro no presente caso os requisitos 

ensejadores para modificar a tutela concedida, uma vez que a decisum 

atendeu totalmente o pleito da parte autora, em sede liminar. Por outro lado, 

nos termos da nossa sistemática processual, a concessão liminar da 

tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: 

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

o risco ao resultado útil do processo, não restou evidenciado para que a 

autora fizesse jus a modificação almejada. Ademais, trata-se de 

política-administrativa interna das instituições financeiras, com regras 

deliberadas pelo Banco Central, não tendo este Juízo o poder de aplicar a 

tutela jurisdicional em questões caráter político/administrativo. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. Intima-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017404-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FRANCO ALVES OAB - MS21761 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017404-77.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Antes de 

analisar o pedido de id. 22195862, certifique a Secretaria se a executada, 

intimada, opôs defesa contra a presente execução. Determino, ainda, a 

intimação da exequente para esclarecer quem é a pessoa de José 

Messias Alves mencionada como parte na petição de id. 22195862, em 05 

(cinco) dias. Após, concluso para apreciação. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002148-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE NONATA DA CRUZ (REU)

LUCINETE NONATA DA CRUZ - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002148-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002726-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002726-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício, apenas alegando que vem enfrentando cenário de recuperação 

extrajudicial junto a 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais na 

Comarca de São Paulo/SP, não sendo esta o suficiente para comprovar 

seu estado de hipossuficiência. O art. 98 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que 

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade 

relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, 

necessariamente vir instruído de comprovação da condição de 

hipossuficiência.” Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, extratos bancários dos últimos 

três meses, balancetes e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037455-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito o esclarecimento dos pontos arguidos pela 

seguradora ré ao ID 13610725. Após, dê-se vistas às partes para 

manifestação. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003319-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003319-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Como se 

infere na procuração e na declaração de pobreza de ID 4795901, a parte 

autora, aparentemente não podendo assinar, firmou o seu polegar como 

forma de assinatura. Contudo, como cediço, a procuração outorgada por 

pessoa impossibilitada de assinar deve ser feita através de documento 

publico e/ou com assinatura a rogo e mais duas testemunhas, nos termos 

dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do CNJ. Posto 

isto, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual. Após, concluso para sentença. Cuiabá/MT, 24 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002584-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA CONCEICAO COSTA SIMOES (REQUERENTE)

MARCO POLO SIMOES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002584-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Os 

embargantes requerem a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e, a fim de demonstrar que necessitam do referido 

benefício, colacionam aos autos apenas os rendimentos auferidos por 

Marco Polo, deixando de comprovar o rendimento total familiar, uma vez 

que não comprovaram os rendimentos da 2ª Embargante, Simone da 

Conceição. Acostam, ainda, alguns documentos de despesas familiares, 

porém, não sendo esta o suficiente para comprovar seu estado de 

hipossuficiência que comprometa o alegado sustento familiar. Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intimem-se os embargantes para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, holerites, 

extratos bancários dos últimos três meses, e/ou declaração de imposto de 

renda da 2ª Embargante, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg 

no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). 

Promova-se o apensamento ao feito executivo. Cuiabá/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012692-44.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico da petição de id. 24819272 que o 

exequente informa a existência de substabelecimento sem reservas de 

poderes à outro patrono, contudo, deixa de juntar o referido documento. 

Assim, determino a sua intimação para regularização da representação 

processual, em 15 (quinze) dias. Outrossim, considerando os novos 

endereços informados, após a regularização determinada, intime-se o 

executado como requerido na petição de id. 28180387. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002403-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002403-18.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036847-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILDON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029531-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029531-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIO 

CESAR ROCHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10003950, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 

de dezembro de 2017, às 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para audiência (art. 334 § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito, haja vista que os documentos acostados no Id. 

10003960 apontam a ocorrência de fraturas na clavícula esquerda em 

decorrência de acidente de trânsito, as quais acarretam debilidade 

profissional. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de 

Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037325-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON MEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037325-90.2017.8.11.0041 AUTOR: JONISON MEIRA 

ARAUJO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001396-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001396-59.2018.8.11.0041 AUTOR: JAMESON TELES 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, as 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010842-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010333-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 86 de 184



Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024147-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VINICIUS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024147-11.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

maio de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019103-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1019103-11.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

maio de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006278-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022889-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o autor na pessoa de seu advogado para querendo Impugnar 

Contestação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013751-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023429-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE LEON BORDEST (AUTOR(A))

YASMIN MONTEIRO LEON BORDEST (AUTOR(A))

GIAN PIETRO BENEVENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023429-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para informar que a Carta de Adjudicação foi enviada ao 

Cartório do 6º Ofício e, devem as partes acompanharem o cumprimento e 

recolher os emolumentos, caso necessário. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037455-80.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 
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dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017212-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ESCAME FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E 

PARTE RÉ, referente a Audiência de conciliação - redesignada para o dia - 

19/02/2020 14:00 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROMAO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Exequente para se manifestar sobre o depósito voluntário feito 

pela Executada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057335-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057335-87.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745663 Nr: 42823-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDNAIR BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.S.P. INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL MARCONDES 

KARAN - OAB:30.375/PR

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência 

dos débitos cobrados pela ré relativos às certidões de protesto do 

Cartório do 4º Ofício de Cuiabá/MT n. 4.421 no valor de R$686,90 e n. 

22.998 no valor de R$686,90.Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício de Cuiabá 

para proceder a baixa dos protestos anteriormente citados.Custas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. R. 

I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740139 Nr: 36834-13.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LIVRAMENTO LTDA, COMMENDA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR ALVES DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:13952/B, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949977 Nr: 60365-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPM, SUZIANE DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernanda branco - 

OAB:126162., JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - 

OAB:15.371-O, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171928 Nr: 40957-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, para 

condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.Condeno 
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o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 362238 Nr: 32137-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA EMILIA CARVALHO FASSIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VASCONCELOS - 

OAB:73.168 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PABLO JUSTINO 

PEIXOTO - OAB:136257, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5477/MT, 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, ANDREA SOUZA VIANA 

- OAB:116937/RJ, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, 

DENISE GOMES SANTANA - OAB:86313 OAB/RJ, DOUGLAS TOSTES 

COELHO - OAB:127233/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT, Eládio Miranda Lima - OAB:86.235/RJ, ELEN 

MARQUES SOUTO - OAB:73109, EURICO DE JESUS TELES NETO - 

OAB:121935, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, GUSTAVO MEDINA MIRANDA DA SILVA - OAB:126872/RJ, 

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:11014 - E MT, LIA BAUBERGER 

MELAMED - OAB:119008/RJ, MARCELA PINHEIRO SALES PEREIRA - 

OAB:135722/RJ, MARCELLO LUGON - OAB:74722/MT, MARCIA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT, MARCIA 

HELENAFELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:117481 OAB/RJ, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, PATRICIA ROMERO 

FERREIRA - OAB:126422/RJ, RAFAEL DE CAMPOS NOGUEIRA - 

OAB:120656/RJ, ROBERTA ESTEFAN MANNINO - OAB:124136/RJ, 

ROBERTA ZARDO - OAB:123825/RJ, SABRINA VIEIRA DE CASTRO 

COUTO DA SILVA - OAB:122297/RJ, WILLIAMS PEREIRA JUNIOR - 

OAB:94668

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento na execução, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma 

estabelecida pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811783 Nr: 18274-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA, 

IMOBILIÁRIA PSE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Processo nº 18274-52.2013.811.0041 - Código 811783

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande - SPE Ltda e Outras em face da 

sentença de p. 213/216, que julgou parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização a título de lucros cessantes no percentual de 

0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a 

efetiva entrega, bem como condenou as requeridas também, 

solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros.

A embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória, vez que 

não houve atraso na entrega do imóvel, cita cláusulas do contrato, e por 

fim afirma que o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias uteis, 

prorrogaria o prazo para entrega até o dia 26/05/2014, ou seja, a unidade 

foi entregue dentro do prazo de tolerância pactuado entre as partes. 

Assim, pugna pela procedência dos embargos de declaração, com a 

reforma da sentença, afastando a condenação imposta a embargante.

Intimada, a embargada Terma Aparecida do Nascimento deixou de 

apresentar suas contrarrazões, conforme certidão p. 277.

É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos 

de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a 

indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos existentes na 

sentença.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em comento, a omissão e a contradição sustentada não está no 

bojo da sentença. Na verdade, a embargante pretende a modificação da 

decisão, sendo a via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

53520839 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO 

INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração destinam-se ao 

aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inadmissível, em 

sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada. 

E m b a r g o s  d e  d e c l a r a ç ã o  r e j e i t a d o s  ( T J M S ;  E D c l 

1410683-43.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson 

Bertelli; DJMS 18/11/2019; Pág. 132)

81252842 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e 

obscuridade. Ausência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, 

de prequestionamento da matéria. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; EDcl 

2174583-66.2019.8.26.0000/50000; Ac. 13068268; São Paulo; Terceira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini, Julg. 11/11/2019; 

DJESP 18/11/2019; Pág. 1737)

Assim, REJEITO os embargos.

O prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 132129 Nr: 18070-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6066, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:6066, FABIO JOSE 

FERNANDES LIMA - OAB:OAB/MT 9264, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737/MT, MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:7.020/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento na execução, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma 
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estabelecida pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1156758 Nr: 34611-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO MEDICO DE DERMATOLOGIA E 

OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

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

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883969 Nr: 19192-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA IMÓVEIS LTDA, GUIDO GRANDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN CURVO JUNIOR, EDILZA MARIA DE 

FREITAS CURVO, LEANDRO FREITAS CURVO, LEONARDO EVARISTO 

FREITAS CURVO, CATIANE MARQUES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 Vistos.

Considerando que a embargada não foi intimada para apresentar as 

contrarrazões do recurso de Embargos De Declaração, interposto pelo 

embargante SILVAN CURVO JUNIOR à p. 137/138, a fim de se evitar futura 

alegação de nulidade, INTIME-A para, querendo, apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Retifico a certidão expedida em 17/01/2020 e intimo as partes para 

manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454182 Nr: 25796-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13.605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444808 Nr: 19718-28.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEUMA FÁTIMA DE FRANÇA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍTIMA SEGUROS S/A, MARCOS 

FERNANDO ABADE LUSVARCHI, DIBENS LEASING S/A, ESPÓLIO DE 

ANTONIO AUGUSTO LUSVARGHI, ELIDE PACHELI LUSVARGHI, ANTONIO 

PAULO PACHELI LUSVARGHI, CELSO FERNANDO PACHELI LUSVARGHI, 

SERGIO AUGUSTO PACHELI LUSVARGHI, CARLOS ROBERTO PACHELI 

LUSVARGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598/MT, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:16636, JULIANA 

DOS SANTOS CAETANO - OAB:96171, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, 

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:, MARIO FERNANDO 

DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO MEDEIROS 

MAGALHÃES GOMES - OAB:84344, RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO 

NASCIMENTO - OAB:29708, SERGIO AUGUSTO DO SANTOS 

LUSVARGHI - OAB:157.929, VANESSA CASTRO CAVALCANTI - 

OAB:84496

 Certifico que a parte autora foi intimada acerca da certidão de fls. 

633/638, via DJE, publicada no dia 13/12/2019, porém deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação no processo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821914 Nr: 28100-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUIMIR BENEDITO GALVÃO, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 
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INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, EDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Vistos.

A desconsideração da personalidade jurídica deve observar o que 

determina o art. 795, § 4° do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para providências.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 888296 Nr: 22077-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON WAGNER DA SILVA 

CORREA - OAB:OAB/MT 18.066, MARIANNE N. TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16943, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 Vistos etc.

Esta ação é datada de 2014 e a pericia, requerida pela parte ré, a ser 

realizada é de alta complexidade. Assim, razoável o valor pleiteado pela 

expert para a remuneração do seu trabalho, considerando o tempo 

necessário para a perfeita conclusão e entrega do laudo.

Compulsando os autos, verifica-se que inicialmente os honorários periciais 

propostos (p. 167/169) são de um montante de R$ 4.980,00 (quatro mil 

novecentos e oitenta reais).

 Instadas a manifestarem acerca da proposta apresentada pelo perito, a 

parte ré apresenta impugnação aos valores apresentados a título de 

honorários periciais (p. 171/172). A parte autora deixou transcorrer o 

prazo, sem manifestação (p. 173).

Às p. 180/181, a empresa nomeada para realização da prova pericial, Real 

Brasil Consultoria, apresenta nova proposta com aceite de redução dos 

valores de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais) para R$ 

2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais).

 A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 2.980,00 (dois mil 

novecentos e oitenta reais).

Intime-se a parte ré para que no prazo de 05 dias depositem os honorários 

periciais arbitrados.

Após, REQUISITE-SE a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. A perita deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1181412 Nr: 44210-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR ANTONIO PONTIN, DIONE APARECIDA 

BATISTELA PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Vistos.

Certifique se a empresa Sementes Fértil atendeu a ordem judicial.

Após, intimem-se os exequentes para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que de direito, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113798 Nr: 16260-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA ALVARENGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093489 Nr: 7723-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, 

REINALDO DO VALLE CAMACHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÃNDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25.057

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p. 124/143, 

em 5 dias.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102280 Nr: 11448-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GONÇALVES DOS SANTOS, LGDO, CLEUZA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

 O Tjmt manteve a sentença recorrida.

 Todavia, embora devidamente intimadas do retorno, as partes deixaram 

decorrer o prazo sem manifestação.

 Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praze.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108579 Nr: 14155-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esta ação sequer foi recebida, porém a parte ré já foi citada via edital, 

contestada por negativa geral e o autor apresentou impugnação.

 Entretanto a inicial da ação de usucapião deve conter:
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 • planta (ou croqui) do imóvel

• memorial descritivo do imóvel

• certidão atual do registro do referido imóvel

• nome e qualificação completa do titular do domínio (nome em que está 

registrado o imóvel)

• nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e 

dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes)

• Nome dos antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio 

imóvel usucapiendo

• Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação do imóvel)

• Carne do IPTU.

A parte autora deverá esclarecer:

1 - A data do início da posse, a origem da posse (título e modo de 

aquisição, como compra e venda, ocupação, locação, comodato).

2 – O justo título.

3 – A destinação do imóvel usucapiendo.

4 – Apresentar documentos comprobatórios da posse como de dono, (por 

exemplo: pagamento IPTU, de luz, água, etc.

5 – Apresentar declaração de próprio punho de que não é dono de 

nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo para sua 

moradia.

Assim sendo determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

verifique os autos e apresente os documentos faltantes.

 Decorrido o prazo retornem conclusos para demais deliberações.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109345 Nr: 14428-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

dar seguimento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 265388 Nr: 23182-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRUDUTOS GRÁFICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA A FOLHA DE RONDÔNIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1066634 Nr: 53961-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA CEBALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 358480 Nr: 28854-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAO JACOB MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO DUARTE FERREIRA, FRANCISLEY 

MOURA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 118.

Cumpra-se na forma requerida.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 449517 Nr: 22458-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIMARCO BEZERRA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p. 97/105, no 

prazo legal.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464807 Nr: 32601-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTIZ AGENTE AUTÔNOMO DE 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:OAB/MT 12.948-E, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 110263 Nr: 1551-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS POMPONI, CARLOS DI RAIMO, 

LÍDIA DI LORETO DI RAIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO SANTOS DUARTE - 

OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente, pessoalmente, para trazer endereço atualizado do 

executado João Carlos para citação, no prazo legal.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 376110 Nr: 12123-12.2009.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

OAB:12.064, ESTAGIÁRIA - JARUANA MARQUES AMORIM - 

OAB:9507-E, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, Janaina de Andrade Lira - 

OAB:9851-E, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, LOUIS MARCELLUS DE 

OLIVEIRA - OAB:7459-E, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

O Tjmt anulou a sentença.

 Assim, intime-se o perito para dar início aos trabalhos períciais, devendo a 

parte autora ser intimada pessoalmente para o ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825003 Nr: 31034-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILLA BORGHESE, FABIANE 

CARDOZO FAVRETO, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

SAMIRA SILVA DE SOUZA, ROGÉRIO FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB: 6.070

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 1001, redesigno o dia 02 de abril de 2020 às 

15h00min, para audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se todos nos termos da decisão de p. 997.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831221 Nr: 36901-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente, para atender a determinação de 

página 296, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013657 Nr: 29145-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE ALMEIDA CASTRO

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se o exequente, pessoalmente, para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 732099 Nr: 28255-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J ANDRADE & CIA LTDA, VALMOR JOSÉ DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar manifestação aos 

embargos monitórios (p. 85/89), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735059 Nr: 31402-13.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos e etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por Ailton 

Alves Barbosa em face da sentença de p. 219/221, que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial.O embargante sustenta que a 

decisão é contraditória, vez que arbitrou valor inferior ao apurado na 

perícia médica judicial, pois a conclusão apresentada pelo profissional não 

deixa dúvidas acerca do valor real do direito indenizatório. Assim, pugna 

pela procedência dos embargos de declaração, com a reforma da 

sentença, para que a indenização seja no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do máximo indenizável.Intimado, o embargado Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou a suas contrarrazões 

p. 262/264.É o relatório. Decido.Conforme preceitua o art.1.022 do Código 

de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos existentes na sentença. No caso em comento, a contradição 

sustentada não está no bojo da sentença. Na verdade, o embargante 

pretende a modificação da decisão, sendo a via dos embargos 

inadequada à sua pretensão. Assim, REJEITO os embargos.O prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 736627 Nr: 33066-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:MT 20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da página 149.

Oficie-se na forma requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737718 Nr: 34235-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA, 

MARCONI SÁVIO DE MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve atender ao 

que determina o art. 795, §4º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para as providencias cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1172886 Nr: 41255-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do pagamento voluntário 

da condenação (p. 138/142), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1146364 Nr: 30155-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'ALUMÍNIO IND. COM. ALUMÍNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALUVITRAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800-0/OAB-MT, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:18639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da inércia da exequente, conforme se infere da certidão de página 

96, dê cumprimento integral à decisão de página 89, no que concerne a 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758221 Nr: 10445-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA CRISTINA DE MOURA ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:22.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785769 Nr: 39639-02.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARIZA SOUSA DE FREITAS

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Certifico que as partes foram intimadas acerca da certidão de fls. 184, via 

DJE, publicada no dia 03/12/2019, porém deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação no processo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1159059 Nr: 35544-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER ROBERTO ESTRAL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDODI - 

OAB:5.736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA - OAB:7659/O

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do pagamento voluntario 

da condenação (p. 177/179), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713488 Nr: 7958-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, 

GIRLAYNE CARLA ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIA BENEDITA PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378235 Nr: 14240-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA SANTANA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre o pedido de página 

172/173, em 03 (três) dias.

 Após, conclusos com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 382367 Nr: 17957-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA, 

ERICO MEIRELLES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: humberto raymundo 

nicodemos - OAB:oab/mt 9136, SERGENON COELHO FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259, MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - 

OAB:13789/MT

 Nos presente autos, o exequente verificou a dificuldade em encontrar 

crédito ou bens em nome da executada para saldar a obrigação, 

requerendo, assim, a referida certidão para habilitação junto ao juízo 

falimentar. Desta forma, estando o referido pedido em conformidade com a 

possibilidade abraçada pelo referido Provimento, DEFIRO o pedido retro e 

determino que seja expedido em favor do exequente certidão de credito 

como requerido. Em consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do 

mérito nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT. Após a expedição da 

referida, intime-se o exequente para sua retirada, em seguida arquive-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se expedindo o 
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necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399318 Nr: 32433-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SAIBERT MATTOS, SEBASTIAO RIBEIRO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TOBIAS, NEILA DOS SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, KELLY CAROLINE DE BARROS WIENEN CORREA DE 

SOUZA - OAB:9605-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 356415 Nr: 26798-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PASCOAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De fato, não há que se falar na ocorrência de prescrição nos presentes 

autos. Contudo, antes de analisar o pedido de p. 143/144, deverá a 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida, eis 

que a última atualização ocorreu em 2018.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309860 Nr: 17519-38.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMATEC COM. DE MAT. ELET. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 240547 Nr: 3358-72.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019/SP, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:11.065-A, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57.596/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De fato, verifico dos autos a inocorrência de prescrição, eis que, 

conforme consta, o exequente tem respondido à todas as intimações, 

fornecendo meios para tentativa de citação do executado.

Cite-se o executado na forma requerida à p. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079145 Nr: 950-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME

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

CERQUEIRA - OAB:12013/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o este cumprimento de sentença sem resolução do mérito. 

Custas e despesas processuais pela exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119636 Nr: 18589-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO ME, 

ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTEL MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso III e IV, do Código de Processo 

Civil, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o abandono do 

feito e, consequentemente, julgo EXTINTA esta ação de indenização por 

danos materiais e morais proposta por ASTOLFO CORDEIRO DOS 

SANTOS FILHO – ME contra MASTEL MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS LTDA. – ME.Custas pela autora. Honorários advocatícios 

sucumbenciais indevidos, eis que não houve a triangularização 

processual.Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram 

a inicial, mediante substituição por cópia.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1197196 Nr: 3689-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE OLIVEIRA E RAINHO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037325-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON MEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1037325-90.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JONISON MEIRA ARAUJO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 
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ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de agosto 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JONISON MEIRA ARAUJO em 

face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior direito computada em 

50% (ID 12386656). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JONISON MEIRA ARAUJO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a 

título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019234-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BENIZA GUIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019234-15.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas, ante o 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020580-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS REIS FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1020580-98.2018.8.11.0041 

SENTENÇA A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010644-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES SULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010644-49.2018.8.11.0041 

SENTENÇA MARCOS SOARES SULINO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 26 de junho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCOS SOARES 

SULINO em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 
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Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação por ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, eis que o documento é dispensável ao 

julgamento da lide. A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura pélvica computada em 50% (ID 14412449). 

Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas pélvicos o percentual é de 

100%, dessa forma 50% de 100%, corresponde a 50%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 50% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARCOS SOARES SULINO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a 

título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010553-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGILSON CARDOSO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010553-56.2018.8.11.0041 

SENTENÇA EGILSON CARDOSO VIANA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 25 de 

dezembro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pelo pagamento da indenização na esfera 

administrativa. No mérito, sustenta a improcedência do pedido ante a 

pretensão já satisfeita em sede administrativa, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por EGILSON CARDOSO VIANA em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir, sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no tornozelo direito computada em 75% 

(ID 14412574). Neste caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 
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mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz jus, ainda, ao 

recebimento de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos) referente ao sinistro ocorrido em 25/10/2016. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por EGILSON CARDOSO VIANA em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038336-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SATURNINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1038336-23.2018.8.11.0041 

SENTENÇA A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001396-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001396-59.2018.8.11.0041 

SENTENÇA JAMESON TELES DOS SANTOS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 19 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JAMESON TELES DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no tornozelo direito 

computada em 75% (ID 14413067). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JAMESON TELES 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010842-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010842-23.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório e reembolso de despesas de 

assistência médica e suplementares em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 

de novembro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

O autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, sustenta a improcedência do pedido de reembolso de despesas 

médicas e suplementares, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesões nos membros 

inferiores esquerdo e direito computadas em 50% cada (ID 9200132). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 100% (50% MIE + 50% MID) de 70%, corresponde a 70%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 70% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. O autor postula, ainda, o 

ressarcimento de despesas suplementares no valor de R$ 136,00. O 

artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículo automotores via terrestres, 

estabelece que: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Contudo, tal pedido deve ser indefiro haja 

vista a inexistência de documentos demonstrando referido gasto. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010333-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010333-92.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MARCELO SILVA DE CASTRO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de janeiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCELO 

SILVA DE CASTRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 
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regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na mão direita 

computada em 25% (ID 9197347). Neste caso, para lesão de uma das 

mãos o percentual é de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 

17,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARCELO SILVA DE 

CASTRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1024147-11.2016.8.11.0041 

SENTENÇA DANIEL VINICIUS DE AMORIM propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 17 de junho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de laudo 

do IML e boletim de ocorrência sem validade. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. As partes se manifestaram 

sobre a avaliação médica. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por DANIEL VINICIUS DE AMORIM em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Rejeito a preliminar de carência da ação por boletim de 

ocorrência sem validade, uma vez que o autor trouxe aos autos outros 

documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, a saber, o 

Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá/MT (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 25% (ID 5829860). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por DANIEL VINICIUS DE AMORIM em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 
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autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019103-11.2016.8.11.0041 

SENTENÇA KAIO FERREIRA DE SOUZA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de agosto de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação sustentando, no mérito, a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. As partes não se opuseram à avaliação médica. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por KAIO 

FERREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Inexistindo preliminares a serem analisadas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no quadril computada 

em 75% (ID 4695660). Neste caso, para a perda de mobilidade do quadril o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por KAIO FERREIRA DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1006278-98.2017.8.11.0041 

SENTENÇA VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 17 de dezembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a retificação do polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. As partes 

se manifestaram sobre o laudo pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES em 

face de SEGURADORA LÍDER. Retifique-se a autuação fazendo constar 

no polo passivo da demanda a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Preliminares A preliminar de falta de interesse de 

agir sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 
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suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 8308603). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa 

forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022889-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022889-63.2016.8.11.0041 

SENTENÇA GILBERTO FIGUEIREDO propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 21 de agosto de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. As partes se manifestaram 

sobre o laudo médico. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por GILBERTO FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 75% e na mão direita 

computada em 50% (ID 5896336). Neste caso, para lesão em membros 

inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 75% de 70%, corresponde 

a 52,5%. Para lesão em uma das mãos o percentual é de 70%, dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%. Somando-se as lesões, tem-se o 

percentual total de 87,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 87,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por GILBERTO 

FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 102 de 184



advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013751-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013751-38.2017.8.11.0041 

SENTENÇA VALDINEI QUERINO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 de janeiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, defeito de 

representação por assinatura divergente e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por VALDINEI QUERINO DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de nulidade por defeito na representação, 

vez que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do 

autor no instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada 

em seus documentos pessoais, bem como se assemelha a assinatura 

exarada no laudo de avaliação médica realizado perante a Central de 

Conciliação, oportunidade em que o autor compareceu pessoalmente. A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro esquerdo computada em 50% (ID 9596711). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa 

forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por VALDINEI QUERINO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001635-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001635-97.2017.8.11.0041 

SENTENÇA DANIEL ARAUJO FIGUEIREDO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de novembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo e comprovante de residência 

em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por DANIEL ARAUJO FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 
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Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Rejeito a preliminar 

de ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro ao 

argumento de que estão ilegíveis, uma vez que da análise acurada dos 

autos constata-se que os documentos acostados não se encontram 

totalmente ilegível, ou seja, de maneira que impossibilita a capacidade de 

leitura por completo. Ademais, os números da cédula de identidade e do 

cadastro de pessoas físicas do demandante foram informados na 

exordial. Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no pé direito computada em 50% (ID 

6695218). Neste caso, para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, 

dessa forma 50% de 50%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DANIEL ARAUJO 

FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015981-87.2016.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015981-87.2016.8.11.0041 

SENTENÇA EDINETE RODRIGUES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório e reembolso de despesas de assistência 

médica e suplementares em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de abril de 

2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por EDINETE 

RODRIGUES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos comprovante de resposta negativa da 

seguradora ao requerimento administrativo. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro superior 

esquerdo computada em 50% (ID 6726306). Neste caso, para lesão em 

membros superiores o percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. A autora postula, ainda, o ressarcimento de despesas 
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suplementares no valor de R$ 300,00. O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, 

que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Os documentos carreados tais como boletim ocorrência (ID 2884196), 

histórico clinico (ID 2884116) e nota fiscal (ID 2884200) me convencem de 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetida a 

tratamento médico, como demonstram citados documentos. O recibo 

acostado ao ID 2884200, emitido em nome da autora, demonstra que ela foi 

submetida ao procedimento lá descrito e cobrado. Sendo assim, a autora 

faz jus ao recebimento das despesas despendidas com o tratamento 

médico, porém, até o limite estabelecido em lei, nos termos do artigo 3º, § 

2º da Lei n. 6.194/1974. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de 

mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDINETE 

RODRIGUES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. b. a título de reembolso por despesas de 

assistência médica e suplementares, o montante de R$ 300,00 (trezentos 

reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004904-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1004904-47.2017.8.11.0041 

SENTENÇA CICERO LINO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 18 de maio de 

2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por CICERO LINO DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos comprovante do requerimento administrativo. 

Igualmente, não merece guarida a preliminar de ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro ao argumento de que estão ilegíveis, 

uma vez que da análise acurada dos autos constata-se que os 

documentos acostados não se encontram totalmente ilegível, ou seja, de 

maneira que impossibilita a capacidade de leitura por completo. Ademais, 

os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do 

demandante foram informados na exordial. Rejeito a preliminar de ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% (ID 8351991). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CICERO LINO DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 
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em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013602-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013602-76.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Thamires 

Rayane de Arruda ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com reparação por danos morais contra Banco Santander Brasil S.A. Em 

síntese, narra a autora que seu nome foi indevidamente negativado por 

dívida lançadapelo réu no valor de R$ 616,94, referente ao contrato n.º 

31136600002142066. Afirma que desconhece a origem da negativação, 

motivo pelo qual é indevida a cobrança. Diante disso, requer seja 

declarada indevida a dívida no valor de R$ 616,94 (seiscentos e 

dezesseis reais e noventa e quatro centavos), bem como a condenação 

do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 12.000,00 

(doze mil reais). A inicial foi recebida, sendo concedido à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 2628610). Citado, o réu 

apresentou contestação e documentos (id. 4370782), defendendo a 

improcedência dos pedidos, sob o argumento da existência de relação 

jurídica entre as partes. Defende que a autora contratou cartão de crédito, 

através do contrato n.º 3113660000201420, estando inadimplente com o 

pagamento das faturas, motivo pelo qual seu nome foi regularmente 

inscrito nos cadastros restritivos de crédito. A autora impugnou a 

contestação (id. 4698769). Instadas a manifestar, as partes 

permaneceram inertes (id. 26498192). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Não havendo pedido de produção de outras 

provas além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII 

(Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que 

a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao 

presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. A autora afirma desconhecer a origem do débito que ensejou a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A 

anotação, referente ao débito no valor de R$ 616,94 (seiscentos e 

dezesseis reais e noventa e quatro centavos), foi inserida por 

determinação do réu, em razão de inadimplência. Citado, o réu ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida, diante da existência de 

relação jurídica entre a autora e o Banco do Brasil, consistente na 

contratação de cartão de crédito, sendo que a negativação se deu por 

falta de pagamento. Para comprovar suas alegações, apresentou cópia de 

contratos de adesão assinados pela autora. Analisando os documentos 

apresentados pela ré, verifico que embora a autora alegue em sua inicial 

que desconhece a origem do débito, a relação jurídica entre as partes 

restou comprovada. As assinaturas constantes nos documentos anexos 

à contestação são iguais às assinaturas firmadas nos documentos que 

acompanham a peça inicial, sendo certo que a autora não nega a sua 

assinatura, mas restringe-se a dizer que referidos documentos se referem 

à abertura de conta salário. Todavia, em que pese a afirmação da autora, 

em simples análise dos referidos documentos, verifica-se que, ao 

contrário do alegado, os contratos por ela assinado se referem à abertura 

de conta corrente com cheque especial. Destaco também que o 

documento de id. 4370879 acusa que a autora recebeu em 17/06/2015 

cartão de crédito do banco réu, sendo que no referido documento consta 

a sua assinatura, a qual não foi impugnada pela autora. Portanto, tendo a 

ré demonstrado de forma satisfatória o fato desconstitutivo do direito da 

autora, a improcedência da ação se impõe, conforme entendimento da 

jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já 

decidiu: “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NÃO DESCONSTITUÍDA - 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - ATO ILÍCITO 

VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Negada pelo autor a contratação objeto da cobrança, é do 

réu o ônus de comprovar a sua existência. É ilícita o desconto em 

conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado cuja contratação 

não se comprovou. Conforme a jurisprudência sumulada do STJ, é objetiva 

a responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Caracteriza 

dano moral o desconto indevido em conta-corrente de parcelas de 

empréstimo consignado feito por falsário, sobretudo se a instituição 

financeira se recusa a cessá-los após determinação judicial. A 

indenização por danos morais não deve ser reduzida, se fixada em valor 

compatível com os critérios da razoabilidade. (Ap 17456/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016 Negritei)” 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

IMPROCEDÊNCIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS - LIMITE DE CHEQUE 

ESPECIAL - DESCONTO DE TÍTULOS - CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO 

EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não 

evidenciada a conduta ilícita da instituição financeira, notadamente quando 

se desincumbiu do ônus a que alude o artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil, não há falar em responsabilização por dano moral e 

material.” (Ap, 151880/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 31/03/2014 - Negritei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE EMISSÃO DE 

CHEQUE PARA PAGAMENTO - ARGUMENTOS DESCONSTITUÍDOS PELO 

RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - MEDIDA CAUTELAR – 

EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DAS 

AÇÕES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Desconstruindo os fatos 

alegados pelo o autor ao comprovar a existência da dívida, imperiosa a 

improcedência da ação. O atendimento aos parâmetros disciplinados pelo 

art. 20, parágrafo 3º do CPC, impõe a manutenção do valor arbitrado pela 

sentença, não havendo razão que justifique a minoração do valor 

estipulado. Inexistindo prova sobre fumus boni iuris e o periculum in mora 

deve a medida cautelar ser julgada improcedente. (Ap, 27917/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 25/02/2014, Data da publicação no DJE 11/03/2014- Negritei) 

Apesar da relação existente entre as partes ser flagrantemente de 

consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a autora do ônus de 

comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma específica (CDC) prever 

a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência 

inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta 

do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, CPC), este in verbis: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito;” A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de 

que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu 

direito. À exemplo, colaciono as ementas do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE 

PERECIMENTO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGADA INTERRUPÇÃO – PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO 

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM 

QUE MENCIONA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA 

LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

9099/95.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 
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financeiras para pagamento das custas processuais. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual.Não havendo comprovação da alegada interrupção 

dos serviços na residência da parte promovente, sendo o protocolo 

juntado relativo a data diversa da indicada e não havendo prova do 

perecimento de alimentos, deve a pretensão ser julgada improcedente, 

sobretudo quando a reportagem juntada relata a interrupção em localidade 

diversa.Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a 

improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - Negritei)” Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de 

débito com reparação por danos morais proposta por THAMIRES DE 

ARRUDA PEIREIRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Custas 

pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1002347-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINI COURY (AUTOR)

PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROBERTO LOPES FILHO OAB - MT25054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002347-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA AUTOR: JANINI COURY REU: JUDSON 

FERNANDO CARVALHO SILVA Vistos etc. Trata-se pedido de tutela de 

evidencia (com pedido de liminar incidental) formulado por Plindia Antonia 

De Almeida em desfavor de Judson Fernando Carvalho, onde narra a 

Requerente que propôs Ação de Despejo em desfavor do demandado 

ante o descumprimento com seus deveres contratuais perante a locadora, 

ou seja, não está repassando os proventos mensais (alugueis) e o 

referido locatário descaracterizou o imóvel sem autorização da 

proprietária, uma vez o objeto do contrato de locação era o imóvel com 

fins residenciais. Aduz que o referido imóvel está sendo utilizado como 

uma empresa instalada, ou seja, há uma empresa com fins comerciais 

responsável pela total descaracterização do imóvel, uma vez que toda a 

estrutura da casa (imóvel) foi modificada (quebra de paredes, sem a 

devida autorização da proprietária e muito menos acompanhamento de 

engenheiro ou autorização de órgão público- HABITIS-). Discorreu a 

respeito da desnecessidade do recolhimento das custas da ação 

incidental, da possibilidade de concessão da tutela de evidencia nas 

ações de despejo por falta de pagamento, bem como do principio da 

fungibilidade da tutela de evidencia para de urgência. Por fim, requer seja 

deferida a medida liminar (tutela de evidencia) para que o locatário 

desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias, ou, caso não seja o entendimento, 

que se aplique então o principio da fungibilidade e aprecie com base nos 

requisitos da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Depreende-se que a 

Autora postula pela concessão de tutela de evidencia/urgência de forma 

incidental para determinar que o locatário desocupe o imóvel em 15 

(quinze) dias oriundos da Ação de Despejo, Processo nº 

1002347-82.2020.8.11.0041. Contudo, de acordo com a nova legislação, 

se o pedido de tutela de evidencia/urgência for incidental, não é mais 

necessário ser postulado em sede de ação autônoma, isso porque o 

procedimento foi simplificado, de modo que a concessão da medida pode 

ser deferida liminarmente, isto é, pode ser concedida no curso do 

processo, por meio de uma simples petição. A norma indica que as 

condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual) 

devem estar presentes desde o início do processo, devendo permanecer 

existentes até o momento da prolação da sentença de mérito, sendo a 

falta de uma delas causa de indeferimento da petição inicial. No presente 

caso, verifica-se a ausência de interesse processual, de modo que 

oportunizar a parte autora a emenda a inicial é improfícuo, uma vez que o 

pleito formulado pode ser requerido no curso do processo principal. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 330, III e artigo 485, I do NCPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. Transitado em julgado, 

arquive-se com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017471-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017471-40.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012463-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRINO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILDO DE SA TELES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012463-09.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015142-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015142-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 
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1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007521-46.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO PESSATTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007521-46.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023900-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN LUCAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023900-86.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009033-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA SABINO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT20080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO BALBINO DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DELCIA DOS SANTOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009033-49.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013969-11.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE R. MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013969-11.2002.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017003-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ART S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA CONSTANCIO BLASIUS (EXECUTADO)

JERUSA WEHMUTH ZIMMERMANN (EXECUTADO)

LAGOS BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017003-32.2018.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043482-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDERSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ELENICE ANTONIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVELLARO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043482-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001572-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUFINO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001572-26.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008478-47.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - 

SUPERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008478-47.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016846-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS PODOLAN (EXECUTADO)

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016846-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021455-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021455-32.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0047262-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MAURITA ALVES BARBOSA OAB - 042.549.741-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVEMIL ALMEIDA DE ARRUDA (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

SUZE DE TAL (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ZILDA OLIMPIA DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0047262-49.2014.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009294-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS REZENDE OAB - MT9146-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009294-58.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0023968-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RUBENS WOICZACKY MACHIAVELLI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0023968-94.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044752-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDEMIR DE SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044752-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0058454-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RIPARDO SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

N. K. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ FELIPE RIPARDO DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ OAB - MT10842-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL FELIX DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISAC RANDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0058454-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0015259-46.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

MARGARETH NEVES SALVADOR OAB - 474.299.411-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PONCE DE ARRUDA FILHO (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

MARIA MARCOLINA MENDONCA DE SA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0015259-46.2011.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027714-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0027714-38.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043131-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI MASSAKO KIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043131-94.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023499-19.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CANDIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA OAB - MT13671-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023499-19.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043812-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT10014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NUNES DA MATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043812-06.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010636-56.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VCA PRODUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYNALIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL OAB - 
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MT10676-O (ADVOGADO(A))

JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS OAB - MT25955-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA BISPO BODNAR OAB - MT9214-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

JULIANA FIUSA FERRARI OAB - MT6538-O (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010636-56.1999.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007049-79.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

ELMA FRANCISCA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007049-79.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042296-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ARNALDO SILVA VELLUTINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DU PONT DO BRASIL S A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA OAB - MT1823-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CLAITON DA SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RSP AGROPECUARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0042296-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028670-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO OAB - SP284261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVEIRA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028670-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026913-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026913-64.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030558-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SILVEIRA LATTARO OAB - PR75732-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA FIGUEIREDO JORGE OAB - SP377458-O (ADVOGADO(A))

KAIKE VICTOR LACERDA LOPES OAB - PB22897-O (ADVOGADO(A))

KELLY GONCALVES SILVA OAB - SP268431-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA MEYER BARRETO OAB - SP394769-O (ADVOGADO(A))

DAVID OLIVEIRA LEAO OAB - MG167268-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP402069-O (ADVOGADO(A))

CESAR MATOS SILVA OAB - SP426511-O (ADVOGADO(A))

HEBERT CHIMICATTI OAB - MG74341-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA OAB - MG49729-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA COELHO MOTA SANTIAGO OAB - SP375880-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL LEMES ROSA OAB - SP409505-O (ADVOGADO(A))

GENOI FELIPE SILVA FARIA OAB - SP406794-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TOMAZ CALEGURI OAB - SP371524-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO NOVAES PINTO OAB - SP150476-O (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE SOUZA OAB - PR81692-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON YUANFA LIAU OAB - SP372682-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030558-63.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013808-49.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO GOMES PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013808-49.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030092-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LAIR FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030092-69.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031517-34.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNARA ALBERTINA BEN DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA FONSECA OAB - MT11841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERACAO LTDA 

(EXECUTADO)

RENATO MARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DELGADO PRETI OAB - MT14461-B (ADVOGADO(A))

JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS OAB - MT16296-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031517-34.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0032947-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032947-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028908-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ20283-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679-O (ADVOGADO(A))

JULIANA LORENA FRANCA SILVA RAMOS OAB - RJ213398-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA SAPIRA OAB - RJ125122-O (ADVOGADO(A))

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028908-10.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037037-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BENITES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GLOBO MASTER COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037037-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042625-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT20536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERSON DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042625-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010278-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANTOROSA LEGRAMANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPE DE CORRETORES AUTONOMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010278-03.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021454-47.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021454-47.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0003281-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

URYELTON DE SOUSA FERREIRA OAB - RO6492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE SCHOMMER OAB - MT21588-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003281-28.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027531-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE FATIMA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027531-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017972-33.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

BALMIS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

IANDRI LOTUFO PULCHERIO OAB - MT23542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE IZAIAS VIEIRA PIRES (EXECUTADO)

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

NADIR LOPES DE ASSIS (EXECUTADO)

REGIANE PATRICIA LOPES LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017972-33.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 
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1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0018100-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018100-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016152-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERVAL ARAUJO CANDIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

URYELTON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT6492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016152-90.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016951-80.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO OAB - MT10339-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016951-80.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026210-12.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOPOLO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BONATTO OAB - PR25698-O (ADVOGADO(A))

FIRMINO GOMES BARCELOS OAB - MT4770-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

EVANGELINA APARECIDA BARROS (EXECUTADO)

TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES OAB - MT10417-O 

(ADVOGADO(A))

GLEICY LAURA BARROS GONCALVES OAB - MT13441-B 

(ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026210-12.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0046034-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VILA REAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046034-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0039546-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CLAUDIO CANCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD OAB - SP171674-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039546-68.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0045557-21.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DO BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT11084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TDS INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045557-21.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001562-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARAUJO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001562-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0029434-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (EXEQUENTE)

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (EXEQUENTE)

LEANDRO MUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO OAB - MT14941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029434-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001202-97.1986.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ZAMBOM BORSARI COUTO (EXEQUENTE)

MAURICIO KIRCHESCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ARISTIDES KIRCHESCH (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ARNOLDO KIRCHESCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

ARMANDO NASCIMENTO OAB - MT1311-O (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001202-97.1986.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046268-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RESENDE FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SAAD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA FRANCO LIMA OAB - SP161660-O (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046268-21.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006706-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO BERALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006706-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024832-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024832-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012180-11.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

JANAINA GOMES DA SILVA OAB - MT10384-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA COSTA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012180-11.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004147-42.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO GONCALO MACIEL DE MORAIS OAB - MT6449-O (ADVOGADO(A))

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PERES CASSIS (EXECUTADO)

ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

C C S ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

VALDECIR ERRERA OAB - MT3365-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004147-42.1995.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033054-36.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ COSTA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCARLOS BATISTA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

BIANCA DO REGO GOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033054-36.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026221-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL & REAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

NERY DOS SANTOS DE ASSIS OAB - MT15015-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPEDESA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO PEREIRA DE SA (EXECUTADO)

M E SERVICOS E MANUTENCAO EM COBERTURAS E ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026221-02.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0028574-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO VICENTE FARIAS OAB - MT18801-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBERTE APARECIDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028574-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030220-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S S C TELEINFORMATICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELENE MOTA DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JACARANDA JOVE OAB - MT4247-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA MONTEIRO PARDAL OAB - MT6621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S S C TELEINFORMATICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELENE MOTA DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030220-02.2005.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0002894-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO MASTER COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002894-81.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039078-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039078-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011997-30.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAPAIUNA CAPINAMARIS BUENO FRAGA RODRIGUES (EXEQUENTE)

CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

MARCELO PRADO FALEIROS OAB - MT9253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPA 04 - GILBERTO DE FATIMA BRANDAO (EXECUTADO)

UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011997-30.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047838-13.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFLEX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA THEODORO GOMES OAB - MT16018-O (ADVOGADO(A))

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047838-13.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027758-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0027758-86.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL
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Processo Número: 0019769-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019769-29.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0007141-86.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS VEICULOS E ESTACIONAMENTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Lourdes Medina Falcao Macedo (EXECUTADO)

Espolio de Antonio Goncalves Ribeiro (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007141-86.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026991-92.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI OAB - MT16927-O 

(ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GERALDINI (EXECUTADO)

LIDIANE LAVADO (EXECUTADO)

RESTAURANTE E PEIXARIA BARAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026991-92.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035857-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMIS MELO FRANCO OAB - MT7816-B (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035857-89.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006011-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048445-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA CRUZ FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1048445-62.2019 Vistos. Considerando a citação da requerida (id. 

25982815) e que feito não foi saneado até o momento, nos termos do art. 

329, II do NCPC, intime-se a ré para se manifestar sobre pedido da autora 

de id. 28154761 e 28306648, o qual adita o pedido inicial para constar as 
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fatura dos meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 por 

supostamente não condizer com sua realidade, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas dias. Intime-se a parte autora, para informar precisamente a 

média da sua unidade consumidora, e não a média de consumo de seus 

vizinhos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, decorrido o prazo 

supracitado certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034667-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018938-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MARTIMIANO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. (Raul Santos 

Nascimento - Técnico Judiciário - Assinatura por ordem do(a) MM(ª) 

Juiz(a) de Direito).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018938-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MARTIMIANO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029432-85.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NODARI BORGES OAB - MT7307-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte executada a se manifestar acerca do conteúdo do item "b" da 

petição de ID 26744912 (fls. 223/224), no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003099-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

PJE 1003099-54.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038981-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0010115-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça de ID 27820810.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032783-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MACIESKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

NIVALDA REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerida a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada 

pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de ID. 28046851.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARADONA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005661-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032393-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTAIR BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060753-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LORENZET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1060753-33.2019 Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

para Cobertura de Sinistro em Imóvel com Risco de Desmoronamento c.c 

Pedido de Liminar ajuizada por Simone Lorenzet em desfavor de Caixa 

Seguros S.A., afirmando contratou um seguro total para imóvel em 

18.03.2013, o qual vem pagando mensalmente junto com o contrato de 

financiamento do imóvel. Alega que o imóvel está com várias rachaduras e 

trincas nas paredes, razão pela qual acionou a seguradora para realizar 

os reparos devidos, entretanto após a vistoria do imóvel pela requerida, 

esta negou a cobertura dos reparos, sob argumento de que os danos 

encontrados não se enquadram em nenhuma das coberturas da apólice 

contratada. Narra que após a negativa da requerida, solicitou uma vistoria 

do imóvel pela Defesa Civil, que constatou que patologias que colocam em 

risco a segurança do imóvel, com risco de desabamento. Assim requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado à requerida o 

pagamento pela ré de aluguel à autora, em imóvel que guarde o mesmo 

padrão que o seu, até que sejam realizadas todas as obras necessárias 

para reparação da integridade estrutural da casa; realize o pagamento das 

prestações e encargos do financiamento do imóvel, conforme previsto na 

apólice de seguro Cláusula 7º, “e”; e para que sejam realizadas ao menos 

as obras de contensão da patologia existente, ou seja, que seja compelida 

a ré a pagar os serviços de escoramento do imóvel. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência de relação 

jurídica entre as partes pelo contrato de id. 27599897, e é notória a 

urgência do pedido, vez que pelo laudo pericial de id. 27599902 ficou 

evidenciado a existência de fissuras, trincas e rachaduras em paredes de 

vedação localizadas no lado esquerdo da edificação, elementos 

indicativos de recalque diferencial progressivo, influenciando na estética 

visual e estabilidade da estrutura, comprometendo a segurança da autora 

e de sua família. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Assim, estando presentes os 

pressupostos exigidos ao deferimento da medida, já que o objeto do 

pedido é específico, atinente a uma obrigação de fazer das requeridas, 

impõe-se o deferimento da tutela assecuratória. Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso da autora perder a demanda, não 

causará danos à parte ré, que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a medida pleiteada, 

para determinar a ré que promova os reparos da integridade estrutural da 

casa, inclusive com os serviços de escoramento do imóvel, no prazo de 

sessenta dias[3], sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

40.000,00. No mais, como não restou comprovado a inabitabilidade do 

imóvel, assim não há como compeli a requerida ao pagamento encargos do 

financiamento do imóvel, conforme previsto na apólice de seguro Cláusula 

7º, “e”, nem arcar com aluguel de outro imóvel a parte autora. Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 
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no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1 Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 12.05.2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º), bem como os requeridos (art. 308, § 3º, NCPC), alertando-os de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita a autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131. [3] Em razão da complexidade da 

obra, consequentemente do reparo.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008157-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008157-72.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro e Reparação por Danos 

Materiais ajuizada por Espaço do Vidraceiro Comércio de Ferragens EIRELI 

em desfavor de Itaú Seguros S/A. Designo audiência de conciliação para o 

dia 24/06/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042779-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042779-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Maicon Gonçalves Cavalcante em desfavor de Banco 

Bradesco S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

de conciliação para o dia 19/03/2019, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001686-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165619 Nr: 38207-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORDALINA TEIXEIRA G. DA 

CUNHA - OAB:17508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINHOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Revisão de Consumo de Energia 

Elétrica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rodrigo Botelho da 

Fonseca Accioly em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A, a fim de:a) declarar cancelada as faturas de novembro de 

2014 a julho de 2015;b)Determinar o refaturamento das faturas de 

novembro de 2014 a julho de 2015 para constar a média dos 06 (seis) 

meses anteriores;c)condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). d)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC.e)Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela (fls. 86/88).Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004416 Nr: 25294-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO RIBEIRO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Celso de Faria Monteiro - 

OAB/MT 17.298 - OAB:17.298-A, Dr.ª Selma Fernandes Cunha - 

OAB/MT 15.600 - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Fabrício Ribeiro Mateus em face de Saga Pantanal 

Comércio de Veículos LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

As partes formularam acordo às fls. 249/251, requerendo a sua 

homologação e a consequente extinção do processo.

Os requeridos acostaram às fls. 252/253, o comprovante do cumprimento 

dos termos do acordo.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 249/251, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

 Uma vez que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964506 Nr: 6739-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA OLIVEIRA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:AOB/MT 15370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jackson Francisco 

Coleta Coutinho - OAB/MT 9.172-B - OAB:, Dr. José Eduardo Polisel 

Gonçalves - OAB/MT 12.009 - OAB:, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do depósito efetuado pela requerida, conforme fls. 698/701, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1069019 Nr: 54974-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 900,97 

(novecentos reais e noventa e sete centavos) ser levantado por Max 

Nascimento de Rezende (CPF nº 013.503.621-66, Caixa Econômica 

Federal, agência 0016, conta corrente 35197-6).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966389 Nr: 7556-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA, VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB:15157

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os 

dados bancários para o levantamento da quantia referente ao depósito 

judicial efetuado às fls. 46 e, com a manifestação, expeça-se o alvará.

Diante do alvará expedido para o patrono da parte autora às fls. 91, que 

correspondia a quantia a ser levantada pela parte requerida, defiro o 

pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos valores 
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vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 11.270,52 (onze mil 

duzentos e setenta reais e cinquenta ae dois centavos) ser levantado por 

Edvaldo José dos Santos (CPF nº 795.586.901-04, Caixa Econômica 

Federal, agência 2685, operação 013, conta poupança 1957-0).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988554 Nr: 17908-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO, ELIANA CÁSSIA 

IMBRIANI SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO, 

CELIO SANTANA CALDAS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DA ROCHA 

CALDAS, ANTONIO SEVERINO JORDAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender 

de direito.

Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128680 Nr: 22485-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Mapfre Vera Cruz 

Seguradora S/A (Mapre) em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da CEMAT) e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 71.480,00 (setenta e um mil quatrocentos e 

oitenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994505 Nr: 20817-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA, ERMELITA MARIA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança pelo Rito Sumário ajuizada pelo Conjunto 

Condomínio Residencial Miguel Sutil em desfavor de Luiz Carlos Ferreira e 

Ermelita Maria Ferreira.

As partes formularam acordo às fls. 132/135, requerendo a homologação 

do mesmo e a extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 132/135, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Expeça-se o alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, 

de acordo com comprovante de fls. 136/137 a ser depositada na conta 

bancária indicada na manifestação de f. 135.

 Diante do acordo firmado, cancelo a audiência de instrução designada 

para o dia 20/05/2020.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036038 Nr: 39590-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BUENO BARAGÃO, VBBDP, FRANCIELE 

BUENO BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

EDMAR SOUZA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:7.303 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora e os requeridos Integração Transportes Ltda. e 

Edmar Souza Teles para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

10, do Código de Processo Civil, manifestar-se a respeito da petição às 

fls. 259, informando o interesse no depoimento pessoal da representante 

legal da seguradora, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149221 Nr: 31355-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução dos mandados 

juntados aos autos.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1180994 Nr: 44099-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE CUTAS FARIA, ESPÓLIO DE MARIO DE FARIA, 

GEORGE APARECIDO CUTA FARIA, MARIO JUNIOR CUTAS FARIA, IRENE 

CUTAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 
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OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão às fls. 149/150.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 149/150.

Considerando a inexistência de medidas urgentes, aguarde-se o 

julgamento do conflito de competência.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961132 Nr: 5277-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNEY OLIVER SIVIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Autora para no prazo de 10 (dez) dias, retirar e providenciar o 

cumprimento da carta precatória na comarca deprecada.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962654 Nr: 5972-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o termo de acordo e sua 

homologação, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com a manifestação, certifique-se quanto a 

tempestividade e existência de valores depositados na conta judicial e, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Inexistindo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970259 Nr: 9425-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES APARECIDO DOS SANTOS, APARECIDA 

CONCEIÇÃO ZANATTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO RESIDENCIAL LE PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento às fls. 227/234, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil, bem como no tocante ao pedido às fls. 

2223/226, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981787 Nr: 14918-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMGGF, VINÍCIUS LUIZ GAMA SANTOS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE EDUCAÇÃO UNIVERSO KIDS 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 Certifico que, tentei contato com o Dr. Luiz Carlos Spadini – OAB 9679/O 

por telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

INTIMO o advogado a DEVOLVER os autos em cartório até o final do 

expediente, uma vez que fez carga em 19/11/2019, nos termos do art. 107 

e art. 234, do NCPC.

Nicole Alves Lessa – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991213 Nr: 19096-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G GALVÃO PANIFICADORA ME, GUILHERME GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRARDI & FREIRE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Luiz Henrique Pereira - 

OAB:OAB/SC 29.862

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por G Galvão Panificadora 

ME em desfavor de Girardi & Freire Ltda. EPP.

Tendo em vista a manifestação da requerida às fls. 127, determino a 

transferência dos valores bloqueados da conta nº 300683, agência 

0115-5, banco 085, para a conta judicial e determino o desbloqueio das 

demais contas.

Com a vinculação dos valores, determino a determino a expedição de 

alvará, devendo o valor de R$ 4.747,40 (quatro mil setecentos e quarenta 

e sete reais e quarenta centavos), ser levantado por G. Daiany Machado 

Costa – Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 27.012.153/0001-05, 

Banco Sicoob, agência 4425, conta corrente nº 11021-3).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034866 Nr: 39040-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 163/179, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007762 Nr: 26688-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE PARO LOPES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONOMICO BLACK CONTAINER 

BLUMENAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização 

dos bens da parte executada, defiro o pedido formulado às fls. 446/453 e 

determino a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa 

executada, sem prejuízo de nova avaliação, até o limite do valor de R$ 

460.686,92 (quatrocentos e sessenta mil seiscentos e oitenta e seis reais 

e noventa e dois centavos).Intimem-se as franquias relacionadas às fls. 

446/453, para que realizem o depósito judicial diretamente nos autos, 

Intime-se o executado acerca da penhora, bem como para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos os últimos três meses de faturamento do 

condomínio.Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da nomeação de administrador-depositário ou 

administrador de confiança do juízo.Outrossim, tendo em vista a inércia da 

parte executada, conforme certidão às fls. 444, determino a vinculação do 

valor bloqueado às fls. 439 e, após, defiro a expedição de alvará, 

devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser levantado por Aylon 

David Neves Junior (CPF nº 012.032.971-25, Banco do Brasil, agência nº 

4696-5, Conta Corrente nº 43643-7).Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054522 Nr: 48562-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARK E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação de fls. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987217 Nr: 17246-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MARCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NACELIO DA COSTA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito, uma vez que a parte requerida citada deixou decorrer o prazo sem 

apresentar contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018243-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018243-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por MARIO CAMPOS DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

ante ausência do laudo do IML, requereu que, sejam acolhidas as 

preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes 

foram intimadas para o mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor apresentou impugnação, reiterando os termos da 

exordial. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, Bosque 

da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 
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reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003844-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003844-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ETELVINA ALINE VETTORE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. As partes foram intimadas para o mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor apresentou impugnação, 

reiterando os termos da exordial. A parte requerida pugna pela realização 

de perícia. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003164-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003164-54-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAQUEL SILVA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar de alteração do polo passivo da 

ação, requereu que, seja acolhida a preliminar ou no mérito, seja julgada 

improcedente a ação. As partes foram intimadas para o mutirão da 

Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor não apresentou 

impugnação, embora intimado. A parte requerida pugna pela realização de 

perícia. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório 

na Rua Topázio, 789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 

99944-7026, e e-mail diogodiana@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019147-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019147-93-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE BARROS, em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar 

da ausência da parte autora ao mutirão, de alteração do polo passivo da 

ação, da ausência do laudo do IML, requereu que, seja acolhida a 

preliminar ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes foram 

intimadas para o mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da 

exordial. A parte requerida pugna pela realização de perícia. REJEITO a 

preliminar de ausência do autor ao mutirão para decretação da preclusão 

da prova pericial, pois, tendo em vista não ser suficiente a mera intimação 

do advogado da parte acerca da data da designação da perícia, sendo 

imprescindível a intimação pessoal da parte para o comparecimento na 

perícia, diante da natureza personalíssima do ato. Nesse sentido, 

confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, assim como 

deste E. Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ACIDENTE 

DO TRABALHO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGENCIA EM 

SEGUNDO GRAU, PARA QUE O AUTOR FOSSE SUBMETIDO A NOVA 

PERICIA - NÃO COMPARECIMENTO - CONVOCAÇÃO FEITA PELA 

IMPRENSA E NÃO PESSOALMENTE - ACORDÃO QUE DA PELA 

IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, POR ESSA AUSENCIA - CONTRARIEDADE AO 

ART. 267, III, DO CPC -FUNDAMENTAÇÃO. I - E PERFEITAMENTE 

POSSIVEL, NO SEGUNDO GRAU, TRANSFORMAR O JULGAMENTO EM 

DILIGENCIA, PARA QUE NOVA PERICIA SEJA REALIZADA, NÃO ESTANDO 

O COLEGIADO AINDA CONVENCIDO POR AQUELA REALIZADA NO JUÍZO 
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DE ORIGEM. II - A INTIMAÇÃO DA PARTE,PARA QUE SE SUBMETA A 

NOVO EXAME PERICIAL, HA DE SER FEITA PESSOALMENTE E NÃO POR 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA. (...) IV -RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 37.525/RJ, Rel. Ministro ANSELMO 

SANTIAGO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/1997, DJ 16/02/1998, p. 

133).” Em se tratando de ato processual a ser realizado diretamente pela 

parte, mister se faz que se proceda à sua intimação pessoal, razão pela 

improcede a preliminar elencada pela requerida. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010823-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010823-17-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NIVALDO MARTINS FERREIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. As partes foram intimadas para o mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor apresentou impugnação, 

reiterando os termos da exordial. A parte requerida pugna pela realização 

de perícia. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 
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estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007494-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA CRUZ CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007494-60.2018.881.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por AILTON DA CRUZ CAMPOS, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar de alteração do polo passivo da 

ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, requereu que, seja acolhida a preliminar ou 

no mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes foram intimadas 

para o mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor 

manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da exordial. As 

partes pugnam pela realização de perícia. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo, pois estão juntados – ID. 12398357 e 

12398358. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório 

na Rua Topázio, 789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 
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99944-7026, e e-mail diogodiana@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002768-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002768-09.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001454-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004285-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004285-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUIZ AUGUSTO GONÇALVES MARTINS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, em razão de pagamento na esfera 

administrativa. As partes foram intimadas para o mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor apresentou impugnação, 

reiterando os termos da exordial. A parte requerida pugna pela realização 

de perícia. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeito a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque já houve pedido administrativo 
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antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, Bosque 

da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020,, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033191-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VIEIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033191-20-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SERGIO VIEIRA GARCIA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar de alteração do polo passivo da 

ação, da ausência do laudo do IML, requereu que, seja acolhida a 

preliminar ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes foram 

intimadas para o mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da 

exordial. As partes pugnam pela realização de perícia. Rejeito a preliminar 

de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 
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parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018749-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL NORBERTO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018749-49-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOEL NOBERTO DE BARROS, em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de retificação da autuação, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo 

menção ao princípio da causalidade e sucumbência autoral, requereu que, 

sejam acolhidas as preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a 

ação. As partes foram intimadas para o mutirão da Conciliação do DPVAT, 

porém restou infrutífero. O autor apresentou impugnação, reiterando os 

termos da exordial. As partes pugnam pela realização de perícia. Defiro o 

pedido de retificação da autuação, e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação, proceda sr. gestora a alteração no sistema. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 

789, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002927-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002927-15.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Fatura de Energia ajuizada por José 

Eduardo Modi em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual 

sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: 

“2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação 

superficial sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, 

se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos, do pedido e valor das faturas de consumo, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 
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sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012135-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012135-28-2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELEUSA TEIXEIRA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao princípio da causalidade e 

sucumbência autoral, ainda da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro, requereu que, sejam acolhidas as 

preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes 

foram intimadas para o mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor apresentou impugnação, reiterando os termos da 

exordial. A parte requerida pugna pela realização de perícia. REJEITO a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, Bosque 

da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 422 

do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 
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– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 21/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. DIOGO DE ALMEIDA DIANA, com consultório na Rua Topázio, 789, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT Telefone: (19) 99944-7026, e e-mail 

diogodiana@hotmail.com, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para a realização da perícia. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002599-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES DE ARRUDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º 1002599-22.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 19684554, determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005149-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005149-87.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002156-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DUARTE BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002156-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Candido Duarte Braga em desfavor de Banco Itaú S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que a parte requerida efetue o pagamento das 

diárias por incapacidade temporária, para a realização de cirurgia 

ortopédica e, alternativamente, seja efetuado o depósito judicial do valor 

correspondente às diárias, até o limite da apólice ou alta médica. Consta 

na inicial que o autor, no ano de 2009, contratou um seguro de renda 

protegia junto ao UNIBANCO, que foi vendido pela gerente de sua agência 

bancária como uma garantia, caso o autor precisasse se afastar o 

trabalho por motivos de acidente ou saúde que o incapacitasse 

temporariamente. Aduz que em caso de afastamento por incapacidade 

temporária, receberia o montante de R$ 635,25 (seiscentos e trinta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos) por dia de afastamento. Informa que no 

momento da contratação, foi orientado de que a única exclusão de 

cobertura declarada pelo banco era a de tentativa de suicídio, nos dois 

primeiros anos de contrato. Relata que efetuou o pagamento o seguro por 

aproximadamente quinze anos, todavia, não recebeu em sua residência 

qualquer documento informando a alteração do produto adquirido. Narra 

que está em tratamento de doença ortopédica denominada osteoartrose 

de quadril e joelhos e, no mês de outubro do ano de 2019, recebeu 

indicação para a realização de cirurgia denominada artroplastia total no 

quadril direito, sendo que o pós-operatório totalizaria 05 (cinco) meses de 

afastamento de suas atividades. Acrescenta que ao solicitar o 

recebimento das diárias, conforme previsão contratual, para o 

afastamento do tratamento cirúrgico e pós-operatório, o autor recebeu, na 

data de 05 de novembro de 2019, resposta negativa, sob o argumento de 

que o motivo do afastamento está descrito na cláusula de exclusão da 

cobertura. Relata, ainda, que ao solicitar a cópia do contrato firmado no 

ano de 2009, a requerida informou não possuir, encaminhando uma 

apólice resumida, onde não há exclusão para o pagamento de diárias pelo 

tratamento indicado. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que contratou um seguro de renda 

protegia junto á parte requerida, que previa o pagamento de diárias em 

caso de afastamento por incapacidade temporária e, ao solicitar o 

recebimento dos valores, a indenização foi negada sob o argumento de 

exclusão da cobertura, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a parte requerida efetue o pagamento das diárias por 

incapacidade temporária, para a realização de cirurgia ortopédica e, 
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alternativamente, seja efetuado o depósito judicial do valor correspondente 

às diárias, até o limite da apólice ou alta médica. Analisando detidamente 

os autos verifica-se, nesse momento processual, que o pedido formulado 

pelo autor não merece acolhimento. Conforme documento acostado no id 

28166348, onde constam as condições gerais e especiais do seguro de 

renda protegida, verifica-se a exclusão da cobertura em caso de 

doenças, conforme diagnosticada na parte autora. Vejamos: CLÁUSULA 

3ª – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE OU 

DOENÇA (DIT) 2. O QUE NÃO ESTÁ COBERTO 2.1 Todos os riscos 

mencionados nos Riscos Excluídos, na Perda de Direitos e aqueles que se 

enquadrarem na Prescrição das Condições Gerais, estão excluídos desta 

cobertura. 2.2 Além dos riscos mencionados no item 2.1, estão também 

expressamente excluídos da cobertura de Diária por Incapacidade 

Temporária por Acidente ou Doença: a) Estados de convalescença (após 

a alta médica); (...) o) Doenças de características reconhecidamente 

progressivas, tais como fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrose, dor 

miofascial, esclerose múltipla, doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, 

entre outras; O autor alega ter sido informando tão somente da exclusão 

da cobertura em caso de suicídio, questionando não ter recebido qualquer 

documento referente às alterações do seguro contratado. Em que pese o 

questionamento do autor, o mesmo não acostou aos autos qualquer 

documento que autorize ou fundamente o pagamento das diárias conforme 

pleiteado, prevalecendo à exclusão da cobertura, conforme contrato 

encaminhado pela requerida e acostado aos autos. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 12/05/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

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

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043921-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043921-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e redesigno a audiência de conciliação para o dia 

12/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Determino a citação da parte requerida, na pessoa de 

seus sócios, no endereço indicado no id 22415965, via Oficial de Justiça, 

mediante as observâncias e advertências legais, com os benefícios do art. 

212, §2º do CPC, ressaltando que se o Sr. Oficial de Justiça verificar os 

requisitos do art. 252 do CPC, deverá proceder a citação por hora certa. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. 

Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011611-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANA MENDONCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011611-60.2019.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção às tentativas infrutíferas de localização da requerida Thayana 

Mendonça de Almeida, defiro o pedido formulado no id 28375167 e 

determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido na 10ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que a requerida 

comparecerá em audiência na data de 28 de janeiro de 2020, às 17:00 

horas (proc. nº 13987-38.2016.8.11.0042). Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 12/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização 

da audiência. Determino a distribuição do mandado para o cumprimento da 

decisão por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001767-52.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Antônio Fritche 

Sanches em face da decisão ID. 28146405 que indeferiu o pedido de tutela 

antecipada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. Quanto à designação da audiência de conciliação, 

esclarecemos que somente com a discordância da parte contrária na 

composição consensual retira-se da pauta, em atenção aos ditames do 

artigo 334, § 4, I do CPC. No caso dos autos, observa-se que o autor 

requer a concessão da tutela antecipada para que a requerida efetue de 

imediato o depósito do valor do financiamento, na conta indicada no 

contrato. Em que pese os documentos evidenciarem a probabilidade do 

direito, entendo necessária à oitiva da parte contrária para auferir a 

plausibilidade das alegações, bem como para analisar a ilegalidade da 

conduta da requerida. Dessa forma, em que pese os documentos 

acostados aos autos, estes não se mostram suficientes, sendo 

necessária a dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das 

alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos 
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efeitos da tutela para após a apresentação da contestação. Dessa forma, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS para analisar o pedido de tutela 

antecipada formulado pelo Embargante após a apresentação da 

contestação pela requerida quanto aos fatos apresentados pelo autor. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022944-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001950-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA MOURA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003028-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PIRES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027987-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JAMAL PEREIRA (REU)

ORIGAMI BUFFET LTDA - ME (REU)

IANDRA MARA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar endereço para expedir novo mandado. Cuiabá-MT, 27 

de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1024868-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039626-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se nestes autos quanto a apreensão do veículo, 

bem como, quanto a não citação do Requerido, visando a triangulação 

processual, no mesmo prazo, efetuar a complementação da diligência do 

Oficial de Justiça, indicado no ID 25701956. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022547-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

IWAO KAWASAKI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014405-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento de id. 

28433679, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009484-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LEMES DO PRADO (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento 

Negativo de id. 28438162, dando o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016056-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS CORONEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, 

procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. 

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1037489-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID LEHMEN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035162-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FRANCO DE MATOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000008-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (REU)

PETROJANES STELLATO FILHO (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a defesa de 

id. 24346704 foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 27 

de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023343-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150497 Nr: 31932-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'ITALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORROS 

PVC LTDA, LUIZ ALBERTO BURILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito se arrasta desde setembro de 2016, quando o juiz determina a 

citação do Requerido, todavia, até o presente momento, sem localização 

do mesmo para triangularização processual. Desta forma, procedo a 

intimação do Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca 

da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 107, visando a citação 

dos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 314811 Nr: 19339-92.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME, EDEM FILIPALDI FILHO, NÉLIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343, TÂNIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - 

OAB:7104/MT, TANIA MARA HADDAD FAGUNDES - OAB:4162

 ,É o relatório.Decido.Procedo a pesquisa do endereço do Executado Edem 

via Infojud, momento em que obtive êxito (extrato anexo).Na mesma 

oportunidade, verifico que a carta de intimação de fls. 123 não foi enviada 

no endereço indicado na procuração de fls. 58.Desta feita, visando evitar 

nulidades, expeça-se mandado de intimação quanto ao Executado Edem 

nos endereços: Avenida Itália, n° 05, quadra 08, Bairro Jardim Tropical e 

Avenida Dom Bosco, n° 1487, Apto 302, Bairro Goiabeiras, ambos nesta 

capital, para que decline imediatamente onde se encontra a 

retroescavadeira penhorada às fls.32 e, assim o fazendo, proceda o 

Meirinho sua avaliação, empós, declinando os valores decorrentes desta 

segunda diligência, para ser solvida pelo Banco, devendo o devedor em 

comento, caso resista na indicação imediata, proceder nos autos em 15 

dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, § único do CPC 

e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público.Intimo o Banco 

para proceder o depósito das diligências no Jardim Tropical e Goiabeiras, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, observando, que em caso de 

avaliação, deverá solver as custas do ato excedente do Oficial, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br)..Em caso de silêncio intime-se o 

Banco para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.Após, 

concluso para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1166534 Nr: 38626-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON GUSMÃO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Honda em 

face de a sentença de fls.131/138v, aduzindo que há omissão no 

decisum, visto que não fala sobre a compensação entre o valor à ser 

devolvido e do débito em aberto.

O Embargante foi pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório necessário.

Apesar dos argumentos do Banco, evidente se torna que quando a 

liquidação da sentença, em havendo débito em aberto a compensação 

deverá ocorrer, ou seja, com o resultado de crédito em aberto em favor do 

Banco, nada mais lógico que o valor a ser restituído ao devedor, seja 

utilizado para abatimento em sua dívida, como sempre ocorre nos cálculos 

do contador.

Assim, para melhor clareza, ACOLHO os Embargos de Declaração e, faço 

constar na parte final do dispositivo de fls.138: "...juros de mora de1% ao 

mês, computados da citação e correção monetária pelo INPC contado da 

contratação, com abatimento do eventual crédito em favor do autor, na 

dívida em aberto, se houver.", fazendo este parte integrante da sentença.

No mais, o autor apresentou o recurso de apelação de fls.155/160v, 

portanto, intime-se o requerido para querendo no prazo legal, apresente 

suas contrarrazões.

Em caso de silêncio, encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1026790 Nr: 35240-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA, GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:19.545/O, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.Parágrafo único. Nos condomínios edilícios 

ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que 

se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência.Art. 253. No dia e na hora designados, o 

oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao 

domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.§ 1o Se o 

citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das 

razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se 

tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.§ 2o A 

citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou 

o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora 

presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o 

mandado.§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará 

contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, 

declarando-lhe o nome.§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a 

advertência de que será nomeado curador especial se houver 

revelia.”Após a citação com hora certa, proceda-se a secretaria do juízo 

conforme artigo 254, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo 

para defesa, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 991181 Nr: 19070-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:20028-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.Tratam-se de Embargos de Declaração na qual visa a 
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Instituição Financeira a exclusão do decisum quanto a rescisão do 

contrato, que ainda continua a prevalecer, decorrendo contradição.O 

Embargado foi pela Rejeição.É o relatório necessário.Firmei na sentença: É 

cediço que a consolidação da propriedade plena da parte credora sobre o 

bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente entre 

partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao 

abatimento do montante devido, salientando que subsistindo o débito ou 

existindo crédito em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou 

restituído em cumprimento de sentença.Ou seja, não há contradição, 

omissão, obscuridade e/ou erro material, mas sim, evidente 

descontentamento com o resultado do dicisum, o que por si só afasta os 

declaratórios.No entanto, apesar de diversos posicionamentos em 

contrário, sob o argumento de julgamento ultra petita, com a devida Vênia 

e S.M.J., entendo ser impossível a sua manutenção, quando o contrato 

perdeu todas as suas características que a originaram, principalmente, por 

ser evidente a necessidade de se saber se existe crédito ou débito, após 

a venda do bem apreendido, o que ocorreria com o cumprimento da 

sentença, já que houve a recuperação do bem e este foi vendido, cuja 

declaração de quitação e/ou existência de débito se faz necessária, 

principalmente pelo Banco que é detentor de todos os atos perpetrados 

após a apreensão do bem, dentro do princípio do direito do consumidor ser 

informado com clareza do seu direito.Portanto, perdendo o contrato 

bilateral os termos que o originou, deixando de existir, no que concerne a 

sua certeza e liquidez, após o ingresso da ação e apreensão, com a 

recuperação do bem, deve a liquidação de sentença, declarando o real 

direito das partes, como consequência lógica da ,COSTA.Assim, REJEITO 

os declaratórios.Transitada em julgado e nada requerendo arquivem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 107592 Nr: 533-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO BOM JESUS LTDA, 

ALMIR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente, procedo a pesquisa de endereço dos Executados via 

Infojud, momento em que foram indicados locais diligenciados às fls. 20 e 

178v (extrato anexo).

Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia dos Executados Artefatos 

de Cimento Bom Jesus Ltda e Almir Fernandes, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Defiro o requerimento de fls. 214, procedendo o arresto das ações EP de 

emissão do Itaú Unibanco no valor de R$ 101.622,81, reduzindo a termo e 

comunicando ao Banco (ofício de fls.203), que permanecerá em posse 

das mesmas até autorização judicial, de sua venda, nos moldes do artigo 

857 do CPC.

Oficie-se também pela liberação das 05 ações EO de emissão da Telmex, 

sobre as quais não tem interesse o credor.

Destarte, intimo o Banco para apresentar planilha de cálculo atualizada, no 

prazo de 15 dias, bem como, indique bens passíveis de penhora para 

continuidade do feito, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio 

com aviso de recebimento para cumprir a determinação acima no prazo de 

05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74931 Nr: 5698-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEN HUR DOS SANTOS, ANTONIA MARCIA DA 

SILVA E SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974/O, EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - 

OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 Intimo os advogados da parte autora, para retirar o Auto e a Carta de 

Adjudicação no prazo de 10 (dez) dias desde que com procuração nos 

autos para essa finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 225927 Nr: 33227-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 20.366, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 Vistos etc...

Junte-se o mandado de avaliação que se encontra na capa dos autos.

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de 

sentença formulada por Banco do Brasil e Ativos S/A em face de Vicente 

Mateus da Silva.

 O devedor deixou de se manifestar acerca da penhora e avaliação do 

imóvel matriculado sob o nº 98.983.

Ante a concordância do banco exequente quanto à avaliação de fls. 

315/316, que apurou o valor do imóvel em R$ 20.000,00, HOMOLOGO o 

laudo avaliativo.

Ato contínuo ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À CENTRAL DE PRAÇA E 

LEILÃO para ser incluído na pauta de vendas, nos termos dos artigos 879, 

inciso II, 881 e 884 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024506-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024506-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. Vislumbro 

dos autos que, aos 22 de novembro de 2019 o bem foi apreendido, sendo 

citado o Requerido naquela oportunidade, conforme infere a certidão de ID. 

26473086 e 26473447. Posteriormente, a Instituição Financeira apresentou 

termo de restituição do veículo ao Réu (ID. 28074425 – pág. 01), sem 

qualquer requerimento. Por conseguinte, intimo o Banco para requerer o 

que entender de direito, bem como informar os termos que levaram a essa 

devolução, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir a determinação acima, no prazo 

de 05 dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de janeiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015821-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SOARES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015821-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALDO SOARES DE CAMARGO Vistos, etc. Vislumbro dos 

autos que, aos 22 de outubro de 2019 o bem foi apreendido, sendo citado 

o Requerido naquela oportunidade, conforme infere a certidão de ID. 

25438086 e 25438089. Todavia, a Instituição Financeira requereu a 

desistência do feito e sua extinção sem resolução do mérito, relatando que 

já efetuou a devolução do veículo ao Réu (ID. 2723990), não apresentando 

provas nesse sentido. Por conseguinte, intimo o Banco para comprovar a 

devolução do bem, no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação na 

posse, suportando o ônus de sua desídia. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017755-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017755-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EZEQUIEL 

FERREIRA DA CUNHA Vistos e examinados estes autos PJE nº 

1017755-504.2019.8.11.0041 ajuizada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de EZEQUIEL FERREIRA DA 

CUNHA. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram a cédula de 

crédito bancário nº 391045246 para aquisição do veículo, Marca Ford, 

Modelo Fiesta, Placa: NJU-7336 descrito na inicial. Ante a constituição em 

mora, pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e 

apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em 

definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação da requerida em 

custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.596,27, 

sendo posteriormente fixado em R$ 15.651,24. A liminar foi deferida 

conforme ID. 23915446, sendo o bem foi apreendido aos 15 de outubro de 

2019, conforme infere a certidão de ID. 25120329, sendo o Requerido 

devidamente citado na mesma oportunidade (ID. 25120328 – pág. 01). É o 

breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, 

incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que 

o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da parte credora sobre o bem alienado 

causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o 

saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 

tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Intimo, a Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o 

valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de ID: 25120328 – pág. 02. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para proceder os atos necessários para recebimento de 

seu crédito. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038717-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DA SILVA CASTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038717-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: MARCOS AURELIO DA SILVA CASTILHO Vistos e 

examinados estes autos PJE nº 1038717-94.2019.8.11.0041 ajuizada 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de MARCOS 

AURELIO DA SILVA. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face de MARCOS AURELIO DA SILVA, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando que firmaram a cédula de crédito bancário 

nº 0169757380 para aquisição do veículo, Marca Fiat, Modelo Palio, Placa: 

NJD-5355 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.105,81. A liminar foi 

deferida conforme ID. 23474220, sendo o bem foi apreendido aos 20 de 

outubro de 2019, conforme infere a certidão de ID. 24229538 – pág. 06/07, 

sendo o Requerido devidamente citado na mesma oportunidade. É o breve 

relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato 

constitutivo do direito da autora encontra ressonância na documentação 

que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há 

de se considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da parte credora sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo 

contratual existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem 

deverá ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando que 

subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, esse 

poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos 

os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044327-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VIOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044327-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: CARLOS ALBERTO VIOLA Vistos e examinados 

estes autos PJE nº 1044327-43.2019.8.11.0041 ajuizada BANCO 

BRADESCO S.A em face de CARLOS ALBERTO VIOLA. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de CARLOS ALBERTO VIOLA, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando que firmaram a cédula de crédito 

bancário nº 004.378.079 para aquisição do veículo, Marca Citroen, Modelo 

C4, Placa: QBZ-8196 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação da requerida em custas e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 47.465,75. A 

liminar foi deferida conforme ID. 24708120, sendo o bem foi apreendido 

aos 31 de outubro de 2019, conforme infere a certidão de ID. 25825316 – 
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pág. 02/03, sendo o Requerido devidamente citado na mesma 

oportunidade. É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta 

em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no 

artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Observo que o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância 

na documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da parte credora sobre o bem alienado 

causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o 

saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 

tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032784-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BENNEY DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032784-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ANDERSON BENNEY DE SOUZA Vistos e examinados 

estes autos PJE nº 1032784-43.2019.8.11.0041 ajuizada BANCO ITAU – 

UNIBANCO S/A em face de ANDERSON BENNEY DE SOUZA. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO ITAU – UNIBANCO S/A em face de ANDERSON BENNEY DE 

SOUZA, todos qualificados nos autos em referência, relatando que 

firmaram a cédula de crédito bancário nº 01276741-4 para aquisição do 

veículo, Marca Chevrolet, Modelo Classic, Placa: OBK-4058 descrito na 

inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o Requerente pela concessão 

de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 17.304,12. A liminar foi deferida conforme ID22336453, 

fixando o valor da causa em R$ 10.722,02 aos 05 de agosto de 2019 

Conforme certidão de ID. 24294904, o bem foi apreendido aos 19 de 

setembro de 1019, sendo o Requerido devidamente citado na mesma 

oportunidade. É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta 

em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no 

artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Observo que o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância 

na documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da parte credora sobre o bem alienado 

causa o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o 

saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do 

montante devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito 

em favor da parte devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em 

cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da 

busca e apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, 
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tendo em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do 

credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não 

é extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. No mais, intimo o autor para solver as 

diligências complementares em 15 dias. Em caso de silêncio, intime-se o 

Meirinho para as providências cabíveis visando o recebimento de seu 

crédito. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038033-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor providenciar a citação da parte requerida LUCIULA 

GONCALVES NONATO no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032468-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEROLINO JOSE DO PRADO (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1052627-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (EMBARGANTE)

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052627-91.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: NUTRANA LTDA, CONRADO 

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ NOVIS NEVES 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Proceda-se com a 

exclusão da peça constante no id. 28268925, por ser estranha aos autos. 

Recebo os embargos de declaração (id. 28268928), se tempestivo, 

certifique-se. Certifique-se também, sobre o cumprimento integral da 

determinação do id.26109991, como questionado nos Embargos e após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024274-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 28411211, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042892-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1002776-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Despacho: “Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se”. 

Deverá a parte efetivar o recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041892-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058845-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058845-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058455-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018435-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034839-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA BRAGA MARCONDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060636-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021056-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M PEREIRA & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021056-95.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: M M PEREIRA & SOUZA LTDA - ME Vistos, etc. Em face da 

certidão dos autos, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040487-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR NOGUEIRA REIS OAB - GO19166 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040487-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROZELI DE FATIMA PERES LOPES Vistos, etc. Intime-se a 

parte requerida para manifestar sobre acordo e após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022766-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO OAB - PR49220 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022766-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ALEXANDRE N. 

FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS 

EXECUTADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN Vistos, etc. 

Intimem-se os advogados da parte requerida cadastradas nos autos para 

manifestar sobre acordo. Não havendo impugnação, aguarde-se o prazo 

para seu cumprimento. Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034175-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034175-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA Vistos, 

etc. Atualize-se o débito da inicial, custas e despesas processuais, 

acrescentando honorários advocatícios fixados. Após, efetive-se penhora 

on line. Havendo valor disponível, intimem-se as partes, e após, 

conclusos. Ao contrário, deverá a parte autora indicar bens à penhora no 

prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039411-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Despacho: “Vistos, etc. Em face da certidão, decreto a revelia do 

requerido para surtir seus efeitos legais. Intime-se o autor para indicar 

bens passíveis de penhora no prazo legal. Cumpra-se”. Intime-se a parte 

autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040762-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ARAUJO APARECIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040762-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AMAGGI S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: TATIANA 

ARAUJO APARECIDA Vistos, etc. Em face a certidão decreto a revelia da 

parte executada, aplicando-lhe seus efeitos. Cumpra-se na íntegra 

despacho anterior. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045800-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDECI SANTANA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045800-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: VALDECI SANTANA OLIVEIRA Vistos, etc. Em face 

do cumprimento de a liminar, cumpra-se integralmente o despacho inicial e 

após, arquive-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0031333-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017003-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (REU)

L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (REU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023177-04.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023177-04.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALCIONE ITALO BALSANELLI, JOSE ANTONIO RODRIGUES 

DIOGO Vistos, etc. Diante da certidão de id. 28421415, intime-se a parte 

exequente para proceder com a devolução da importância de R$ 

22.193,84 (vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e quatro 

centavos), em favor do executado, em face do excesso de execução, no 

prazo legal, sobre pena de bloqueio dos valores. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037039-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023018-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044851-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER GONCALVES DONHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042683-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE TENUTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042683-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: MARCELO HENRIQUE TENUTA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0024807-27.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 0024807-27.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDA 

MENEGALE MOZER BRAGA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA 

E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em execução 

nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050064-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DO CARMO EZEQUIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1050064-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: MARCOS VINICIUS DO CARMO EZEQUIEL Vistos, 

etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular 

pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 

911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041066-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052688-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1052688-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ANDERSON GARCIA DA SILVA Vistos, etc. 

Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos 

legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a 

parte requerida. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038240-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038240-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JACKSON 

RICARDO MARTINS GONCALVES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da 

parte requerida da apreensão, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção e revogação da liminar, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046859-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KNOLL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DALVA DA SILVA GONCALVES KNOLL (EXECUTADO)

JOSE NILTON KNOLL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

cumpra-se despacho

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029720-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029720-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME, 

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA, NEROWILLIAN DIAS DE 

SOUZA Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado 

expedido, sem custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para 

apurar a desídia do meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer 

na Central de mandados, no prazo legal, certifique-se e expeça-se outro 

para cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022223-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022223-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PEDRO AUGUSTO MURA Vistos, etc. Proceda-se a busca e 

apreensão do mandado expedido, sem custos de diligência. Oficie-se à 
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Diretoria do Fórum para apurar a desídia do meirinho. Não sendo 

encontrado o mandado, sequer na Central de mandados, no prazo legal, 

certifique-se e expeça-se outro para cumprimento, sem custos às partes. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036297-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036297-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO EXECUTADO: JULIO CEZAR DO AMARAL Vistos, etc. 

Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem custos de 

diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia do meirinho. 

Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de mandados, no 

prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para cumprimento, sem 

custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0023828-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023828-60.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNICA 

TRANSPORTES LTDA - ME, CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS 

Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem 

custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia 

do meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de 

mandados, no prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para 

cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034607-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA COSTA ARMOA (EXECUTADO)

F. COSTA ARMOA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034607-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: F. COSTA ARMOA EIRELI - ME, FERNANDA COSTA ARMOA 

Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem 

custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia 

do meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de 

mandados, no prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para 

cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000175-07.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAISSA 

CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, 

POR CARTA E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação 

da parte requerida da apreensão, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção e revogação da liminar, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003045-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE LUIS DA SILVA 44184212115 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003045-88.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOSE LUIS DA SILVA 44184212115, JOSE LUIS DA 

SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 

829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003114-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003114-23.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LUIZ CARLOS 

RICHTER FERNANDES, NILZA DE MORAES FERNANDES Vistos, etc. 
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Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO OAB - MT25008/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003126-37.2020.8.11.0041. AUTOR: AGNALDO 

EVANGELISTA DO CARMO REU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. A 

parte autora apresentou a presente Ação de Conhecimento pelo Rito 

Comum tendo por Objeto Indenização por Dano Moral, contra Banco 

Bradesco S/A. Em síntese pretende a parte autora indenização, por danos 

morais em decorrência da demora no atendimento bancário da Instituição 

Financeira, nos termos do decreto Municipal nº 4.334, de 16/09/2005, que 

regulamenta a lei nº 4.069, de 12 de julho de 2001, onde estipula o prazo 

ordinário máximo de espera por atendimento bancário nas agências do 

Município de Cuiabá. Depreende-se nos autos que a intenção da parte 

autora é eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência da demora no atendimento bancário. 

Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se 

que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário, quando se 

pretende indenização moral unicamente. Desta forma, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1051487-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC PINHEIRO DE AMORIM OAB - MT24732/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EMBARGADO)

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007179-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010250-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041033-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CESAR SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO OAB - MT20306/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041033-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: GUILHERME CESAR SANTOS SOARES Vistos, etc. 

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. 

Analisando seus fundamentos, verifica-se que a sentença deve fazer 

constar que as custas e honorários, ficam a cargo da parte requerida. 

Assim, declaro que as custas e honorários de 10% sobre o valor do 

débito serão arcadas pelo requerido. No mais, persiste a sentença tal 

como lançada. P. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002916-83.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CELESTINA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002916-83.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ALICE CELESTINA PACHECO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Defiro 

Justiça Gratuita. Anote-se. Anote-se ainda, a prioridade de idoso. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002933-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002933-22.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELSON JOSE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002936-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON URBANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002936-74.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADEILSON 

URBANO DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003004-24.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: IGOR RODRIGUES ALVES Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 
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os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058845-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058845-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058455-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058455-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0040303-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER SANTOS PIO CODECO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040303-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0029943-20.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lúcio Roberto Alves dos Reis OAB - MT6710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA CRISTINA DE MOURA ALT (EXECUTADO)

JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029943-20.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018435-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018435-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034839-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA BRAGA MARCONDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034839-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019775-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019775-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011040-53.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022966-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022966-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO Vistos etc. Defiro o pedido 

feito no id. anterior. Às providências. Uma vez cumprido, manifeste-se a 

parte autora no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, vote-me concluso. 

Intime-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002866-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVIA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002866-57.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARIA SILVIA CONCEICAO Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, volte-me concluso. Cuiabá, 25 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034198-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034198-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A 

EXECUTADO: ANATOLY HODNIUK JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BRADESCO SAUDE S/A e ANATOLY HODNIUK 

JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020772-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAMERA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020772-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SIMONE CAMERA LOPES REU: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 153 de 184



isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SIMONE CAMERA LOPES e BANCO DO BRASIL S.A. para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020772-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAMERA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020772-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SIMONE CAMERA LOPES REU: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SIMONE CAMERA LOPES e BANCO DO BRASIL S.A. para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018755-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018755-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ATENAS CONSULTORES 

ASSOCIADOS LTDA - ME REU: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018755-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018755-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ATENAS CONSULTORES 

ASSOCIADOS LTDA - ME REU: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014067-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

JULIANA DUARTE PAVAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014067-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME, FABRICIO ANDRE 

BAY, JULIANA DUARTE PAVAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA 

- ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029322-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029322-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JHONY ERICK ROSSI BRANDAO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JHONY ERICK ROSSI 

BRANDAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024068-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024068-32.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027667-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027667-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: DANIEL ALVES CAMPOS Vistos. 

PROCESSO PENDENTE DE RECOLHIMENTO/VINCULAÇÃO DE CUSTAS E 

TAXA JUDICIAIS. A constituição em mora do devedor deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta no contrato. 

Frisamos que não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo 

cliente neste caso, bastando apenas o recebimento da notificação, porém 

somente se a notificação foi direcionada ao endereço constante no 

contrato. Caso outro, seria considerada válida para comprovação da mora 

a notificação enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da 

notificação for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. 

Por esta razão, tendo em vista que a correspondência de notificação do 

Requerido foi encaminhada à endereço diverso do que consta no contrato, 

nos termos do art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar a inicial para 

trazer aos autos comprovante válido de notificação sob pena de 

indeferimento desta, em quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, promover o 

efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa judicial em quinze 

(15) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 5 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032313-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PARA A PARTE EXEQUENTE MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDENCIA 

DEVOLVIDA EM CINCO DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1080716 Nr: 1889-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1889-24.2016.811.0041– ID: 1080716

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 956627 Nr: 3368-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAMOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 Autos n 3368-86.2015.811.0041 – ID: 956627.

 Vistos.

 Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

consoante requerimento retro (fl. 122).

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte Exequente para promover 

o andamento do feito.
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 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 454498 Nr: 26012-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 26012-96.2010.811.0041 – ID: 454498

Vistos, etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 153).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Dê-se baixa na restrição de fl. 147.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente, como é o 

caso do pagamento de eventual diligência do oficial de justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1157150 Nr: 34730-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI, CAROLINA 

STUHLER DUARTE DA COSTA, EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n 34730-72.2016.811.0041 – ID: 1157150.

 Vistos.

 Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, consoante 

requerimento retro (fl. 106).

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte Exequente para promover 

o andamento do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 344955 Nr: 14933-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 14933-91.2008.811.0041 – ID: 344955

Vistos, etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 126).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente, como é o 

caso do pagamento de eventual diligência do oficial de justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 113956 Nr: 3972-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. COOP. DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFEC DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAMELOS FERROLI LTDA, 

JOÃO KENNEDY DE OLVIEIRA, GERALDA DE OLIVEIRA FERREIRA, 

LOURENÇO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BAGGIO RICHTER - 

OAB:6873-MT, CRISTIANE TESSARO - OAB:1562-RO, DANIELLE 

TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 

MS, MARLON VINICIUS GONÇALVES FACIO - OAB:5.557 OAB/RO, 

VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE 

MORAES - OAB:4053-MT, João Fernandes de Morais - 

OAB:4053/MT, LEANDRO CREDER LEITE LOPES - OAB:9219-MT

 Autos n 3972-67.2003.811.0041 – ID: 113956.

 Vistos.

 Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, consoante 

requerimento retro (fl. 284).

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte Exequente para promover 

o andamento do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 831188 Nr: 36870-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEI DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 36870-84.2013.811.0041– ID: 831188

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 778450 Nr: 31854-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FREITAS E SILVA ME, MARCO ANTONIO 

FREITAS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 31854-296.2012.811.0041– ID: 778450

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.
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Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 763391 Nr: 15970-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 15970-17.2012.811.0041– ID: 763391

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 767283 Nr: 20099-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 20099-65.2012.811.0041– ID: 767283

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 704727 Nr: 39427-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. H. DE ARRUDA - ME, HELOISA HELENA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 39427-49.2010.811.0041– ID: 704727

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002764-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DAVID CHADUD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002764-35.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON DAVID CHADUD Vistos etc. I - Comprove a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

processuais e demais despesas, bem como sua vinculação ao número do 

processo, sob pena de indeferimento da petição inicial. II - No mesmo 

prazo, emende a parte autora a petição inicial, comprovando a constituição 

em mora do devedor, uma vez que o AR da notificação a ele enviada 

retornou informando que a missiva não foi entregue no endereço do 

requerido, portanto, a mora não restou constituída. Decorrido o prazo, 

concluso. Cuiabá, 25 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002777-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON WILKER DE MORAES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002777-34.2020.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: MAYKON WILKER DE MORAES SOARES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A em face de MAYKON WILKER DE MORAES SOARES com pedido de 

liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.

-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 
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Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002804-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLERSON MARCELO COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CANDIDO SANTANA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002804-17.2020.8.11.0041 AUTOR: WILLERSON MARCELO COSTA E 

SILVA REU: ELIAS CANDIDO SANTANA, BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Recebo os embargos de terceiro para discussão, suspendendo a 

execução, se a constrição nela concretizada disser respeito apenas ao 

bem ora litigioso e, em qualquer caso, ficando suspensos os atos 

restritivos e eventualmente nela expropriatórios porventura determinados, 

declarando a manutenção da parte embargante na posse do bem, uma vez 

que comprovadas os pressupostos da medida sumária, considerando que 

o “fumus boni juris” se evidencia pela perspectiva de que o imóvel não 

pertencesse ao devedor por ocasião da constrição (art. 678 do CPC). Por 

outro lado, a ausência de medida nesse momento, que refreie o pulso da 

execução, poderá causar dano de difícil reparação ao postulante, 

verificando-se, desta forma, o “periculum in mora”. Cite-se para contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Apense-se ao processo 

principal indicado na inicial, juntando nele cópia desta decisão. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (REU)

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000012-61.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais das requeridas pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Bueno Mussi e Cia Ltda - CNPJ nº 

08.701.412/0001-60. - Patricia Bueno Mussi - CPF nº 019.899.621-73. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação das requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011585-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011585-96.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Daniel Almeida de Oliveira - CPF nº 024.140.521-12. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008626-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALIR DOMINGOS CERVELIN (EXECUTADO)

CERVELIN & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008626-89.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos executados pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Cervelin e Silva Ltda ME - CNPJ nº 

82.063.579/0001-04. - Italir Domingos Cervelin - CPF nº 498.972.259-00. - 

Luciana Aparecida da Silva - CPF nº 650.924.652-04. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031623-66.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031623-66.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Keila 

Regina da Silva Nunes Costa - CPF nº 603.803.141-34 Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018716-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RKM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - ME (REU)

RODRIGO LUIZ RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018716-93.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III – 

Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais dos 

requeridos pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - RKM Comercio de Artefatos 

de Borracha Ltda. - ME – CNPJ nº 14.382.495/0001-75. - Rodrigo Luiz 

Ribeiro – CPF nº 035.484.836-40. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, promovendo a citação dos requeridos, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035752-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP 

(EXECUTADO)

MARYANA COSTANESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035752-46.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de citação por hora certa junto ao Id 25371263, pela ausência dos 

requisitos constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o 

recolhimento do depósito da diligência conforme comprovante de Id 

25371264, desentranhe-se novamente o mandado de citação de Id 

23837105, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016979-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016979-55.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de 

aditamento do mandado com a anotação do telefone indicado junto ao Id 

26075637. II - Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência 

conforme Id 26282067, proceda-se a nova tentativa de cumprimento do 

mandado de busca, apreensão e citação de Id 7800101, aditando-o quanto 

ao atual endereço do requerido declinado ao Id 26075637, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023036-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1023036-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que a 

ação foi registrada como “Petição - Acessão”, quando se trata de ação de 

execução. Assim, proceda a Secretaria às retificações devidas, no tipo da 

ação, devendo passar a constar “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial”. 2. Desentranhem-se/excluam-se os documentos juntados no 

Id. 4476991 (fls. 01/04), por serem estranhas ao processo. 3. Incluam-se 

no polo passivo da demanda os executados Valdeci Rodrigues dos 

Santos (CPF: 437.472.131-20) e Maria Aparecida dos Santos (CPF: 

164.671.348-69), consoante informações de Id. 4476998, registrando-se 

as alterações no sistema. 4. Após, cumpridos os itens anteriores, citem-se 

os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 5. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 6. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 7. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 
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cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 8. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 9. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 24 de maio de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009601-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NAKAYAMA DE LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do 

AR de CITAÇÃO devolvida pela ECT,bem como para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de Justiça consoante 

disposto na certidão de ID 24836517

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021869-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10630 PÁG 496, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 

inércia do procurador em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035766-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO (REU)

JOAO AGRIPINO DA SILVA (REU)

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (REU)

DARCY DA CUNHA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035766-98.2017.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014147-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014147-49.2016.8.11.0041. Vistos etc. Desentranhe-se a 

petição contida no Id 25220219 e demais documentos acostados (Id 

25220220, 25220222, 25220223, 25220224, 25220225, tendo em vista 

trata-se de embargos à execução, devendo a executada promover a 

devida distribuição, como ação autônoma, que tramita apensa, por 

dependência destes autos de execução. Após a devida distribuição, 

certifique-se. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002377-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. OAB - 

52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERBTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002377-20.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERBTON 

OLIVEIRA MARTINS Despacho Vistos etc. Defiro o pedido postulado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, certidão junto ao ID 28430200, e para tanto, autorizo 

a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço 

policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035766-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON GONCALO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035766-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JEFFERSON GONCALO DA SILVA Despacho Vistos etc. Defiro o pedido 

postulado pelo Sr. Oficial de Justiça, certidão junto ao ID 28432061, e para 

tanto, autorizo a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização 

de reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1228749 Nr: 14430-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO FERNANDES 

SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargada para manifestar-se 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82125 Nr: 1905-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA GURJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 39632-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls.483/488 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1197601 Nr: 3800-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico trata-se de 

CARTA PRECATÓRIA, cuja finalidade seria a intimação da parte requerida 

nesta Capital, contudo o feito restou infrutífero consoante certidão 

NEGATIVA do Sr. Oficial de justiça de fls 19, verifico ainda que a parte 

autora intimada a manifestar-se requereu a busca de endereço, feito 

deferido encartando-se a pesquisa as fls 25/28, contudo a parte autora 

requereu a citação dos executados VIA POSTAL, o que não coaduna com 

a finalidade da presente deprecata, assim sendo em que pese a 

realização do feito, este ato deveria ser realizado nos autos principais; 

assim sendo impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias para indicar os endereços que pretende promover 

a citação VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, encartando desde já a diligência para 

seu cumprimento, sob pena de DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA NO ESTADO 

EM QUE SE ENCONTRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751263 Nr: 3010-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DA SILVA PEREIRA - ME, ALOIR 

RODRIGO DA SILVA PEREIRA

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Tendo em vista a desistência das restrições veiculares de transferência 

efetuadas via Sistema Renajud, proceda-se a baixa dos veículos de fl. 

107.

II - Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

fevereiro/2012, com a devida citação dos executados via mandado de 

citação em junho/2013, consoante certidão de fl. 71.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 07 (sete) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, antes de analisar o pedido de suspensão vindo à fl. 127, intime-se 

o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a 

extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795688 Nr: 2026-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já houve consultas junto aos sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e BacenJud, conforme decisão de fls. 

83/88, providencie o requerente a tentativa de citação nos endereços 

localizados.

Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

efetivando as citações dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 912519 Nr: 38570-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 85, bem como as 

consultas de endereço realizadas junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, 

defiro o pedido de fl. 80.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1100462 Nr: 10750-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DIAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que o endereço do executado encontrado via sistema 

Infojud (fl. 75) é diverso do contido na exordial, quanto ao número e a 

quadra, deixo de analisar, por ora, o pedido de citação por edital vindo à fl. 

76.

Desentranhe-se o mandado de citação de fl. 35, aditando-o quanto ao 

endereço do executado, encontrado no sistema Infojud à fl. 75, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1317502 Nr: 12523-11.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUDES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLAUDIA LUCAS DOS 

SANTOS - OAB:33002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416/SC

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 210 do Recurso de 

Apelação de fls. 199/208, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848844 Nr: 52118-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCLEY DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Comparece o requerente às fls. 96/100, pleiteando novamente pela 

publicação de edital por meio eletrônico, todavia já houve análise do pedido 

por este juízo, conforme decisão de fl. 95. Desta feita, indefiro o pedido de 

fls. 96/100 e mantenho a decisão exarada de fl. 95.

II - Intime-se o requerente, para cumprir com os itens II e III da decisão de fl. 

95, no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851083 Nr: 54074-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LUCIANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão negativa de fl. 67, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao Infojud, dando conta do mesmo endereço já 

constante nos autos, defiro o pedido de fl. 69.

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980411 Nr: 14331-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios propôs Ação 

Monitória, em face de Lincoln Ferreira Silva, no entanto, requereu à fl. 80, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 130559 Nr: 16828-63.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL 

LTDA, IRANIR PEREIRA DA CRUZ LOPES, LUCINDA LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista ter ocorrido a citação dos executados, conforme certidão 

de fl. 32, bem como as certidões negativas de fls. 130 e 133, defiro o 

pedido do exequente contido na petição de fl. 135, no tocante à intimação 

para o cumprimento de sentença, consoante disposto no art. 523 do CPC.

Intimem-se os executados por edital (art. 256 CPC), no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma indicada no art. 513, § 2º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do art. 523 do citado código.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

intimação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 211535 Nr: 22069-47.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLACKSTONE MÁXIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 141/142 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141448 Nr: 28040-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 83, tendo em vista que o exequente não esgotou os 

meios possíveis de busca para localizar a executada.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145807 Nr: 29948-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY DARYEL RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 50/53, juntou a 

publicação do edital de citação do executado Wancley Daryel Rodrigues 

Miranda.

Extrai-se da certidão de fl. 54 que, embora citado por edital, o executado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 54 que informa que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145869 Nr: 29950-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LOBATO SKOLAUDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, TAIANE CRSITINA DE L. SOUZA - OAB:MS 21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 74/76, juntou a 

publicação do edital de citação do executado Rafael Lobato Skolaude de 

Oliveira.

Extrai-se da certidão de fl. 77 que, embora citado por edital, o executado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 77 que informa que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132574 Nr: 24107-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY BARRETO DE ARAUJO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital de fl. 98, tendo em vista 

que o exequente não procedeu à tentativa de citação no endereço 

localizado junto ao sistema Infojud, fl. 97, importante destacar que a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 93 menciona faltar a quadra no 

endereço fornecido de fl. 89.

Intime-se o exequente para que deposite a diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias, procedendo à citação da executada, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912565 Nr: 38578-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 102, defiro o pedido de fls. 104/106.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826100 Nr: 32054-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA, JAIRO 

GUSTAVO AMARAL, ULISSES FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de fls. 103/105, tendo em 

vista que o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para 

localizar os executados.

 Com efeito, verifica-se que o exequente não procedeu à tentativa de 

citação dos executados no endereço localizado à fl. 58. Proceda-se o 

exequente com a diligência no endereço localizado após consulta de 

endereço, realizada junto ao sistema Infojud, fl. 58.

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987983 Nr: 17683-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYEL G. DE A. BAIOCCO – ME, JONAS 

ANTONIO BAIOCCO, CARLA DÉBORA DE AMORIM BAIOCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 116/118, juntou a 

publicação do edital de citação dos executados Elyel G. de A. Baiocco ME, 

Jonas Antonio Baiocco e Carla Debora de Amorim Baiocco.

Extrai-se da certidão de fl. 119 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 119 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026964 Nr: 35344-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUZA HONDA MARTINS

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital de fl. 106, tendo em vista 

que o exequente não procedeu à tentativa de citação no endereço 

localizado junto ao sistema Infojud, consoante fl. 97.

 Intime-se o exequente para que deposite a diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias, procedendo à citação da executada, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1015734 Nr: 30012-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno negativo da carta de citação (AR) de fl. 71, bem 

como a consulta de endereço realizada junto ao Infojud, dando conta do 

mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de fl. 78.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766010 Nr: 18750-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETI C. GOMES ME, JOSETI CALHEIROS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não das 

restrições veiculares de transferência, efetuadas via Sistema Renajud às 

fls. 34/35, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a 

desistência de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789655 Nr: 43673-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital de fls. 160/161, posto que 

o Banco requerente em sua manifestação demonstra que nem sequer 

manuseou os autos, tendo em vista que o mesmo não esgotou os meios 

possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim sendo, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1059398 Nr: 50728-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA EPP, GONÇALO PEREIRA DE ARRUDA, DEIVID TAQUES DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça de fls. 84 e 90, bem 

como as consultas de endereço realizadas junto aos sistemas Infojud e 

Bacenjud, defiro o pedido de fls. 111/112.

Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127569 Nr: 21989-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS DIA D LTDA - ME, 

ROSEMEIRE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de fl. 88, tendo em vista que 

o requerente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

requeridos.

 Com efeito, verifica-se que o requerente não procedeu à tentativa de 

citação dos requeridos no endereço localizado à fl. 78. Proceda-se o 

exequente com a diligência no endereço localizado após consulta de 

endereço, realizada junto ao sistema Infojud, fl. 78.

Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146700 Nr: 30302-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO 

VIEIRA - OAB:13.510

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a fim de manifestar nos 

autos se concorda com o pedido de desistência da ação requerido pela 

parte autora às fls.78 , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048134 Nr: 45516-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES MARIA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação do 

executado, logo, para que seja analisado o pedido de suspensão de fl. 77, 

deve o exequente providenciar a angularização processual com a citação 

do executado.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832529 Nr: 38121-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à 

consulta:

 - Claudio Aparecido Nogueira - CPF nº 240.161.529-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053950 Nr: 48324-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia, visto que as 

referidas empresas não possuem convênio com o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Compulsando os autos verifico que o requerente não promoveu à tentativa 

de citação do requerido no endereço localizado junto ao sistema Infojud (fl. 

92), via mandado de citação.

 Assim sendo, intime-se o requerente para que deposite a diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, procedendo à citação do requerido, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893232 Nr: 25382-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, MARCIA 

BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, 6º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:4.497/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 346 do Recurso de 

Apelação de fls. 339/344, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425613 Nr: 8922-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE ROSA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:3.700/RO, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 139 do Recurso de 

Apelação de fls. 126/137, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129122 Nr: 22660-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 

CIVIL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 100, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1032318 Nr: 37826-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta:

 - João Roberto Baia - CPF nº 004.985.838-64.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 250464 Nr: 17486-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.N. ANDRADE NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT, MAIKO FRAIDA FERREIRA - OAB:14155

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 159 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 909818 Nr: 36722-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, TANIA CANDIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 58/59, juntou as 

publicações do edital de citação das executadas Wrt Industria e Comercio 

de Madeiras Ltda Epp e Tania Candida da Costa.

Extrai-se da certidão de fl. 60 que, embora citadas por edital, as 

executadas não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 60 que informa que as executadas 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 923323 Nr: 45411-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY CARLEM SERAFIM OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168
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 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo a 

exequente Josy Carlem Serafim Oliveira em face de Banco Itauleasing S/A.

À fl. 79 determinou-se a intimação da exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

A exequente foi intimada por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 81, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 82.

Verifica-se assim o desinteresse processual da exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005453 Nr: 25709-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALADORA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS SUL BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a notícia do cumprimento do acordo vinda à fl. 47, homologo por 

sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 44/45.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945254 Nr: 57545-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDÚSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, à fl. 70, juntou as 

publicações do edital de citação da requerida Argaflex - Indústria de 

Argamassa e Revestimento Ltda - ME.

Extrai-se da certidão de fl. 71 que, embora citada por edital, a requerida 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 71 que informa que a requerida 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 985621 Nr: 16585-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, JULIO CESAR GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 110, juntou a 

publicação do edital de citação dos executados A. Borges Gonzales 

Comércio e Serviços e Julio Cesar Gonzales.

Extrai-se da certidão de fl. 111 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 111 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248196 Nr: 15724-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL EAGLE BRASIL LTDA, DELANO 

MARCUS COUTINHO GONDIM

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista que o exequente não se manifestou quanto a 

desistência ou não da restrição veicular de transferência efetuada via 

Sistema Renajud, proceda-se a baixa do veículo de fl. 120.

 II - Defiro o pedido de fl. 127 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 322966 Nr: 24219-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Cobrança, em face de Pedro 

Antônio Garcia, no entanto, requereu à fl. 190, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135926 Nr: 25536-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
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CONSTRUÇÃO LTDA-ME, VILSON MARINHO RONDON MACIEL, MONISE 

CRISTINA MACIEL ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 58/61, juntou a 

publicação do edital de citação do executado Vilson Marinho Rondon 

Maciel.

Extrai-se da certidão de fl. 64 que, embora citado por edital, o executado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 64 que informa que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425038 Nr: 8651-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHOA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 

( EMPÓRIO BODY ), LUIZ AUGUSTO SILVA CAMPOS MARTINELLI, LUIZ 

GUSTAVO SILVA CAMPOS MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 179, juntou a 

publicação do edital de citação dos executados Ghoa Comércio de 

Cométicos Ltda. ME, Luiz Augusto Silva Campos Martinelli e Luiz Gustavo 

Silva Campos Martinelli.

Extrai-se da certidão de fl. 180 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 180 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392779 Nr: 28246-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 69/72, juntou a 

publicação do edital de citação dos executados Falcão Escoltas 

Transportes Pesados e Agronegócios Ltda. e Ivo Dias da Silva.

Extrai-se da certidão de fl. 73 que, embora intimados por edital, os 

executados não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 73 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1161253 Nr: 36473-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBANIA FELICIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 04/12/2024.

II – Defiro o pedido junto às fls. 59/61 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105904 Nr: 12919-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA TATYANE DE SOUZA, DÉBORA 

TATYANE DE SOUZA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 87 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085600 Nr: 4083-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - 

ME, SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 108, juntou a 

publicação do edital de citação dos executados Servclin Nutrições e 

Alimentos Ltda. - ME e Santana Maria Silva de Aquino.

Extrai-se da certidão de fl. 109 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 109 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769397 Nr: 22361-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA ME, PAULO 
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MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LÁZARO GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o petitório de fls. 172/173, tendo em vista que o pedido de 

citação por hora certa não foi analisado. Assim sendo, defiro o pedido de 

fls. 160/161, em relação aos requeridos Global Automóveis Ltda. ME e 

Paulo Marioto, diante das certidões proferidas pelo Oficial de Justiça junto 

às fls. 158 e 170. Por conseguinte, citem-se por hora certa, devendo o 

Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

 II - Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III - Após, desentranhem-se o mandado de citação constante de fl. 169, 

aditando-o quanto ao endereço fornecido à fl. 160, para ser cumprido na 

modalidade hora certa, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800678 Nr: 7101-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOTTO VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322864 Nr: 24067-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MILANI ZANETTE - 

OAB:OAB/SP 194525, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 16.168-A a regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração e/ou 

substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246111 Nr: 13883-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, PÉRSIO DOMINGOS 

BRIANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:81931/SP, 

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista as inúmeras tentativas de contato telefônico com o 

advogado a seguir descrito, todas infrutíferas bem como já ultrapassados 

os prazos para manifestação dos autos ante a carga realizada em 

13/12/2019, sem a devolução dos mesmos até a presente data, impulsiono 

os autos para:

 1 – intimar o Dr., LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena da busca e 

apreensão.

 2 - Se intimado e não devolver, será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § § 2º e 5º, do CPC.

3 - No caso haverá aplicação da sanção contida no art.363 §3º da CNGJ 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 1081-35.1987.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLÍNIO GREIPEL, IVONE PINHEIRO 

GREIPEL, MAX ARTHUR GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.160-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ, para devolução dos autos nº 1081-35.1987.811.0041, 

Protocolo 23904, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA (EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000056-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO 

HOSPITALAR EIRELI - EPP, MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE 

HOLANDA, JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante de ID 

24443230 do exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 

00.000.000/0001-91, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em janeiro/2017 - R$ 279.686,73 

(duzentos e setenta e ove mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e 
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três centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencente aos executados: MEDLAB Co,ércio de 

Equipamentos Médico Hospitalar Eireli – EPP - CNPJ n. 26.810.739/0001-52, 

Maria do Socorro Gusmão Zenaide Holanda – CPF n. 204.347.154-68 e 

José Francisco Lopes Holanda - CPF n. 181.437.094-34, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência das penhoras formalizadas, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. 

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022596-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON APARECIDO EPIFANIO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022596-88.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Itaucard S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

17.192.451/0001-70, com sede em Poa/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Airton Aparecido Epifanio de Castro, brasileiro, 

inscrito no CPF sob n. 474.023.261-87, residente e domiciliado nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que em 29/06/2015, as 

partes celebraram Cédula de Crédito de Bancário sob o nº 57842589, no 

valor total de R$ 24.357,60 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas 

mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de 

garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA: FIAT 

MODELO: SIENA FIRE FLEX, ANO MODELO: 2011/2012, CHASSI: 

8AP17206LC2214643, RENAVAM: 341513644, PLACA: NPQ7124, COR: 

CINZA, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações, deixando de efetuar o 

pagamento da parcela com vencimento em 13/01/2019, ensejando com 

isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a 

busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os 

termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos 

meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 6.037,68 (seis mil e 

trinta e sete reais e sessenta e oito centavos). A inicial veio instruída com 

os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, A 

Cédula de Crédito Bancário sob o nº 57842589 (Id 20409905) e a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 20409905 (págs. 3 a 5). Pela decisão proferida no Id 

22708014 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

23208544. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme certidão 

de Id 23005270 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, consoante certidão 

de Id 27842644. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Itaucard S/A contra Airton Aparecido Epifanio de Castro, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 22708014 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 23208544. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 23005270 - pág. 

1, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 27842644, sendo 

assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, a 

Cédula de Crédito Bancário sob o nº 57842589 (Id 20409905), a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 20409905 (págs. 3 a 5), demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. MJ/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036209-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036209-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. Embracon 

Administradora de Consorcio Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ/MF sob n. 58.113.812/0001-23, com sede em Santana de 

Parnaíba/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Admilson Jose 

da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 002.491.331-64, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 03/05/2019, as partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação 

Fiduciária sob o nº 2479417 referente ao grupo/cota nº 0826/185, no valor 

total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), com pagamento 

por meio de 86 parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato 

possuía como objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA MODELO: CHEVROLET AGLE LTZ, ANO MODELO 

2010/2011, CHASSI: 8AGCN48X0BR121666, RENAVAM: 00226308111, 

PLACA: NTZ5157, COR: PRATA. No entanto, o requerido não cumpriu com 

o pagamento das prestações, deixando de efetuar o pagamento da 

parcela com vencimento em 10/03/2017, ensejando com isso a retomada 

do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 
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apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 19.875,13 (dezenove mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 2479417 

referente ao grupo/cota nº 0826/185 (Id 22720649) e a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

22720651. Pela decisão proferida no Id 22829967 deferiu o Juízo a liminar 

de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação do 

requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão constante no Id 22941953. Apesar de devidamente 

citado o requerido, conforme certidão de Id 22941296 - pág. 1, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 27847542. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Embracon Administradora de Consorcio Ltda contra 

Admilson Jose da Silva, acima qualificados, visando à apreensão do 

veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

22829967 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

22941953. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme certidão 

de Id 22941296 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, consoante certidão 

de Id 27847542, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não há 

nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se contrato 

em que se funda o pedido, o Contrato com Garantia de Alienação 

Fiduciária sob o nº 2479417 referente ao grupo/cota nº 0826/185 (Id 

22720649), a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora, constante do Id 22720651, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042906-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CEZAR RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042906-18.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Rodrigo Cezar 

Rodrigues Barbosa, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 011.696.441-39, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que em 09/02/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito 

Bancário CDC - Crédito Direto ao Consumidor sob o nº 370194250, no 

valor total de R$ 39.731,41 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e um reais 

e quarenta e um centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas 

mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de 

garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA 

MODELO: GM - CHEVROLET ONIX HATCH LT 1.0 8V, ANO MODELO 

2016/2017, CHASSI: 9BGKS48U0HG168759, RENAVAM: 1102361167, 

PLACA: PYQ0562, COR: BRANCA, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

16/06/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 31.888,95 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 

noventa e cinco centavos). A inicial veio instruída com os documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Cédula de Crédito 

Bancário CDC - Crédito Direto ao Consumidor sob o nº 370194250 (Id 

24382060) e a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora, constante do Id 24382070. Pela decisão proferida no Id 

24712652 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

25111360. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme certidão 

de Id 25111360 - pág. 3, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, consoante certidão 

de Id 27999737. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Rodrigo Cezar Rodrigues 

Barbosa, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente 

ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 24712652 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 25111360. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 25111360 - pág. 

3, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 27999737, sendo 

assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Cédula de Crédito Bancário CDC - Crédito Direto ao Consumidor sob o nº 

370194250 (Id 24382060), a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora, constante do Id 24382070, demonstrando o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, 

confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do 

requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 
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2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002156-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ROBERTO MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002156-71.2019.8.11.0041. Vistos etc. Itaú Unibanco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

60.701.190/0001-04, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Cleber Roberto Martins Santana, brasileiro, inscrito no 

CPF sob n. 689.572.201-78, residente e domiciliado nesta Capital, expondo 

e requerendo o que segue. Alega que em 06/04/2016, as partes 

celebraram Cédula de Crédito de Bancário sob o nº 12016198-9, no valor 

total de R$ 16.786,28 (dezesseis mil e setecentos e oitenta e seis reais e 

vinte e oito centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e 

consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de 

alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN 

MODELO: GOL 1.0 GIV, ANO MODELO: 2010/2011, CHASSI: 

9BWAA05W7BP024469, RENAVAM: 227914031, PLACA: HOD2953, COR: 

BRANCO, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações, deixando de efetuar o 

pagamento da parcela com vencimento em 06/02/2018, ensejando com 

isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a 

busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os 

termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos 

meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 16.641,31 

(dezesseis mil e seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que 

se funda o pedido, A Cédula de Crédito Bancário sob o nº 12016198-9 (Id 

17449332 – págs. 3 - 9) e a notificação extrajudicial e o instrumento de 

protesto pelos quais foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

17449339 (págs. 2 – 4) e Id 17449333, respectivamente. Pela decisão 

proferida no Id 22233659 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

do veículo, ao final determinando a citação do requerido para os termos da 

ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

constante no Id 26586013. Apesar de devidamente citado o requerido, 

conforme certidão de Id 26586011, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 27811814. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Itaú 

Unibanco S/A contra Cleber Roberto Martins Santana, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento 

antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e 

os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por 

documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão 

proferida no Id 22233659 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

do veículo, ao final determinando a citação do requerido para os termos da 

ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

constante no Id 26586013. Apesar de devidamente citado o requerido, 

conforme certidão de Id 26586011, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 27811814, sendo assim declaro o requerido 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, a Cédula de Crédito 

Bancário sob o nº 12016198-9 (Id 17449332 – págs. 3 - 9), a notificação 

extrajudicial e o instrumento de protesto pelos quais foi o requerido 

constituído em mora, constante do Id 17449339 (págs. 2 – 4) e Id 

17449333, respectivamente, demonstrando o requerente satisfatoriamente 

a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. MJ/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038755-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PIRES DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038755-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob n. 007.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Vera Lucia Pires De 

Santana, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 429.506.601-00, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 02/01/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito de Bancário sob o 

nº 0112828343, no valor total de R$ 20.705,04 (vinte mil e setecentos e 

cinco reais e quatro centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas 

mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de 

garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA: FIAT 

MODELO: PALIO ELX (ATTRACTIVE) 1.0 8V FLEX, ANO MODELO: 

2010/2011, CHASSI: 9BD17140LB5711413, RENAVAM: 00282570918, 

PLACA: NJK9571, COR: PRETA, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No 

entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

04/01/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 26.078,56 (seis mil e trinta e sete reais e sessenta e oito 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 

0112828343 (Id 23338115) e a notificação extrajudicial e o instrumento de 

protesto pelos quais foi a requerida constituído em mora, constante do Id 

23338118 e Id 23338119, respectivamente. Pela decisão proferida no Id 

23837619 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação da requerida para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

25210763 (pág. 2). Apesar de devidamente citada a requerida, conforme 

certidão de Id 25210763 (pág. 3), deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 28001267. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Vera Lucia Pires De Santana, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 
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eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 23837619 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 25210763 (pág. 2). Apesar de 

devidamente citada a requerida, conforme certidão de Id 25210763 (pág. 

3), deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 28001267, sendo 

assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, a 

Cédula de Crédito Bancário sob o nº 0112828343 (Id 23338115), a 

notificação extrajudicial e o instrumento de protesto pelos quais foi a 

requerida constituído em mora, constante do Id 23338118 e Id 23338119, 

respectivamente, demonstrando o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. MJ/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035205-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ABDO SAID - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035205-74.2017.8.11.0041. Vistos etc. Banco Volkswagen 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

59.109.165/0001-49, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Marco Antonio Abdo Said, brasileiro, inscrito no CNPJ 

sob n. 13.762.337/0001-88, residente e domiciliado nesta Capital, expondo 

e requerendo o que segue. Alega que em 10/10/2013, as partes 

celebraram Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob o nº 31149245, no 

valor total de R$ 107.553,60 (cento e sete mil, quinhentos e cinquenta e 

três reais e sessenta centavos), com pagamento por meio de 60 parcelas 

mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de 

garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA 

MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK S 4MOTION (C. SIM.) 2.0 TDI (140CV) 

DIES, ANO MODELO 2013/2013, CHASSI: WV1SD42H5DA055864, 

RENAVAM: 00585964904, PLACA: NUG-6265, COR: PRATA, MOVIDO À 

DIESEL. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações, deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento 

em 10/03/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 22.349,03 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e 

nove reais e três centavos). A inicial veio instruída com os documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário sob o nº 31149245 (Id 10771596) e a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

10771622. Pela decisão proferida no Id 13869811 deferiu o Juízo a liminar 

de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação do 

requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão constante no Id 19964498 - pág. 3. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 19964498 - pág. 

5, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 22894042. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Volkswagen S/A contra Marco Antonio 

Abdo Said, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente 

ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 13869811 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 19964498 - pág. 3. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 19964498 - pág. 

5, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 22894042, sendo 

assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob o nº 31149245 (Id 10771596), 

a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 10771622, demonstrando o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014142-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARCIO GALDINO DELGADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014142-22.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Honda S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

03.634.220/0001 -65, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar contra Douglas Marcio Galdino D da 

Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 034.508.081 -50, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 13/08/2018, as partes celebraram Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 2085366, no valor total de R$ 

13.411,20 (treze mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), com 

pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Que o 
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referido contrato possuía como objeto de garantia de alienação fiduciária o 

seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: HONDA CG 125I FAN, ANO 

MODELO 2018/2018, CHASSI: 9C2JC6900JR319688, COR: PRETA. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

14/01/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 8.245,65 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos). A inicial veio instruída com os documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 2085366 (Id 

19197696) e a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora, constante do Id 19197697. Pela decisão proferida no Id 

22435813 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

22925335 - pág. 5. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme 

certidão de Id 22925335 - pág. 7, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 27084448. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Honda S/A contra Douglas Marcio Galdino D da Silva, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento 

antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e 

os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por 

documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão 

proferida no Id 22435813 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

do veículo, ao final determinando a citação do requerido para os termos da 

ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

constante no Id 22925335 - pág. 5. Apesar de devidamente citado o 

requerido, conforme certidão de Id 22925335 - pág. 7, deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da 

mora, consoante certidão de Id 27084448, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido 

de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 2085366 (Id 

19197696), a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora, constante do Id 19197697, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034337-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034337-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Mariana Lima Parreira 

Rodrigues, brasileira, inscrito no CPF sob n. 792.078.711-49, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 22/07/2016, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário sob o nº 

0101299980, no valor total de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos 

reais), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. 

Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de alienação 

fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: RENAULT 

SANDERO EXP10 16V, ANO MODELO 2011/2012, CHASSI: 

93YBSR7RHCJ870463, RENAVAM: 00338116630, PLACA: NPK4134, COR: 

PRATA, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA. No entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações, deixando de efetuar o 

pagamento da parcela com vencimento em 22/04/2019, ensejando com 

isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a 

busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os 

termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos 

meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 10.984,20 (dez mil e 

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 0101299980 (Id 22323384) 

e a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida constituído em mora, 

constante do Id 22323385. Pela decisão proferida no Id 23353898 deferiu 

o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a 

citação da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido com 

terceiro, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 25335267 

e certidão de Id 24133322. Apesar de devidamente citada a requerida, 

conforme certidão de Id 24133329, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 28352954. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Mariana Lima Parreira Rodrigues, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 23353898 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido com terceiro, 

conforme auto de busca e apreensão constante no Id 25335267 e certidão 

de Id 24133322. Apesar de devidamente citada a requerida, conforme 

certidão de Id 24133329, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, consoante certidão 

de Id 28352954, sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da 

requerida em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não há 

nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se contrato 

em que se funda o pedido, a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 

0101299980 (Id 22323384) e a notificação extrajudicial pela qual foi a 

requerida constituído em mora, constante do Id 22323385, demonstrando o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, 

confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do 

requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 
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R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. MJ/Cuiabá, 27 de novembro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009329-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI EUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009329-20.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Revisão de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Pedido de Liminar 

de Suspensão dos Descontos cobrados além da margem consignável de 

30% proposta por Amauri Euzébio da Silva em face de Banco do Brasil 

S/A, Banco Bonsucesso S/A, Banco BMG S/A, Banco Pan S/A e Banco 

Daycoval. Ao Id 20539301 determinou-se a intimação do requerente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem 

como pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de Id 24298534, no entanto permaneceu inerte, consoante 

certidão de Id 28359192. Verifica-se assim o desinteresse processual do 

requerente. Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017702-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVEN DANIEL MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017702-06.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco Honda S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

03.634.220/0001-65, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Kelven Daniel Miranda, brasileiro, inscrito no CPF sob 

n. 059.818.201-28, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 02/08/2017, as partes celebraram 

Cédula de Crédito de Bancário sob o nº 011282834-3, no valor total de R$ 

15.704,28 (quinze mil e setecentos e quatro reais e vinte oito centavos), 

com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas. Que o 

referido contrato possuía como objeto de garantia de alienação fiduciária o 

seguinte bem: MOTOCICLETA MARCA: HONDA MODELO: CG 160 TITAN 

EX, ANO MODELO: 2017/2017, CHASSI: 9C2KC2210HR032913, 

RENAVAM: 1126960044, PLACA: QBO8767, COR: VERMELHA. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

03/04/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 10.080,98 (dez mil e oitenta reais e noventa e oito centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que 

se funda o pedido, a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 011282834-3 (Id 

13785799 – págs. 4/7) e a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora, constante do Id 13785799 (págs. 8/10) e Id 

13785804 (pág. 1). Pela decisão proferida no Id 14704582 deferiu o Juízo 

a liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 23720479. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 23697566, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 28356879. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Banco Honda S/A contra Kelven Daniel Miranda, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 14704582 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 23720479. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 23697566, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 28356879, sendo assim 

declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua 

inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido 

de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, a Cédula de Crédito 

Bancário sob o nº 011282834-3 (Id 13785799 – págs. 4/7), a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

13785799 (págs. 8/10) e Id 13785804 (pág. 1), demonstrando o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, 

confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do 

requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. MJ/Cuiabá, 27 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021940-39.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Lenil de Jesus Amorim, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Revisional c/c Danos, Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela em desfavor de Banco Sofisa S/A, BV Financeira 

S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A – Massa Falida, igualmente qualificado, 

alegando em suma o que segue. Afirmou a requerente ter firmado com o 

requerido BV Financeira um contrato de empréstimo consignado em 

janeiro/2007 no valor de R$ 30.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais 

de R$ 2.127,55. Que em janeiro/2008 esse crédito foi vendido para o 

requerido Sofisa. Em janeiro/2009 o crédito foi então vendido para o 

requerido Cruzeiro do Sul. Aduziu ainda que realizou mais dois 

empréstimos com o requerido Cruzeiro do Sul, um em dezembro/2009, no 

valor de R$ 5.307,00, ficando as parcelas com valores de R$ 2.466,00, e 

outro em outubro/2010, no valor de R$ 10.352,00, ficando as parcelas com 

valores de R$ 2.735,00, em mais 60 parcelas. Que em outubro/2015 foram 

quitados todos os contratos, porém, que o requerido continuou a efetuar 

os descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 2.807,39 ao 

mês. Relatou ainda a requerente que houve cobrança abusiva nos 

contratos de juros superiores à 1% ao mês. Em sede de tutela antecipada 

pleiteou pela suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, a 

inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, se abster de incluir o nome da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, a prioridade de tramitação do feito e citação do 

requerido. Ao final, pleiteou pela confirmação da tutela antecipada, 

limitados os juros dos contratos em 1% ao mês ou em 2,34% ao mês, a 

repetição do indébito em dobro, pela cobrança indevida, bem como a 

repetição do indébito dos descontos que ultrapassaram as parcelas 

contratadas, a partir de outubro/2015, a condenação dos requeridos em 

indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, e ainda a 

condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestou por todos os meios de prova em direito 

admitidos, deu a causa o valor de R$ 82.272,00 (oitenta e dois mil, 

duzentos e setenta e dois reais). Com a inicial vieram os documentos de 

ID’s 4306829 a 4307828. Em decisão de 4327423 foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, deferida a 

liminar para que o requerido Cruzeiro do Sul suspendesse quaisquer 

descontos na folha de pagamento da requerente, referente ao 

mencionado empréstimo consignado com parcelas mensais no valor de R$ 

2.807,39, que excluísse e abstivesse de incluir o nome da requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; também que 

os requeridos trouxessem aos autos os contratos firmados entre as 

partes, comprovando as contratações; a anotação de prioridade da 

demanda; bem como determinada a citação dos requeridos. Regularmente 

citado o requerido Banco Sofisa (ID 4829013), o requerido apresentou 

contestação e documentos de ID’s 4607927 a 4607976. Arguiu em sede 

de preliminar a sua ilegitimidade passiva, pleiteando a sua exclusão do 

polo passivo, com a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, 

que os descontos foram realizados de 10/03/2008 a 10/02/2012, da forma 

correta como contratado, afirmando não ter comprovado a requerente 

qualquer ato que tenha lhe causado danos, de natureza moral ou material, 

pleiteando a improcedência da ação, com a condenação da requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Regularmente citado o requerido Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul 

(ID 4828440), o requerido apresentou contestação e documentos de ID’s 

4688156 a 4689726. Arguiu em sede de preliminar a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao mesmo ou ao pagamento 

de custas ao final do processo. No mérito, argumentou acerca da 

legalidade dos contratos firmado, tendo realizado a requerente 08 (oito) 

contratos com o mesmo, estando 01 (um) em aberto, possuindo ainda um 

cartão de crédito adquirido pelo Banco Panamericano, e também acerca da 

legalidade dos juros contratados. Ao final, pleiteou pela improcedência 

total da ação. Regularmente citado o requerido BV Financeira, o requerido 

apresentou contestação e documentos de ID’s 5571039 a 5571080. Arguiu 

em sede de preliminar a prescrição da pretensão da requerente, 

pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, 

argumentou que houve a quitação antecipada do contrato, não sabendo 

precisar se pago pela requerente ou por terceiros, possuindo a quantia de 

R$ 2.127,55 para reembolso à requerente, não havendo dever de 

indenizar. Pleiteou ao final, a improcedência da ação e a condenação da 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Devidamente intimada, a requerente apresentou Impugnação 

à Contestação (ID 6763457), contrapondo aos argumentos dos requeridos 

e ratificando os seus pedidos iniciais. O requerido BV Financeira, trouxe 

novos documentos após a Contestação e Impugnação, junto aos ID’s 

6839928 a 6839940, do contrato firmado entre as partes. Intimada a 

requerente, esta se manifestou junto ao ID 7981230 discordando da 

documentação ali acostada. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que ainda pretendessem produzir, junto ao ID 9521844. Pleitearam 

as partes pelo julgamento antecipado da lide. Em decisão de ID 12386321, 

foi convertido o julgamento em diligência e determinada a realização de 

prova pericial contábil. Junto ao ID 14240811, foram homologados os 

honorários periciais indicados pelo Sr. Perito no valor de R$ 7.000,00, 

determinando a intimação dos requeridos ao pagamento destes, para início 

da realização da mesma. Passou irrecorrida a referida decisão, assim, em 

decisão de ID 15665529, foram intimados os requeridos ao pagamento dos 

honorários periciais, sob pena de penhora online. BV Financeira e Banco 

Sofisa realizaram os pagamentos dos honorários. Realizada a perícia 

contábil junto ao ID 20084966, com a apresentação de Impugnações, o Sr. 

Perito se manifestou acerca destas, junto ao ID 21538133. Em decisão de 

ID 21741416, o Juízo chamou o feito a ordem, revogou a certidão de 

intimação das partes, pois, o Sr. Perito não modificou seu laudo pericial, 

rejeitando as impugnações e homologando o laudo pericial. O Banco 

Sofisa informou a apresentação de Agravo de Instrumento, porém, este 

não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Os recursos 

posteriores todos inadmitidos. Certidão de trânsito em julgado em 

03/12/2019. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Trata-se de ação revisional c/c danos repetição de indébito e 

danos morais com pedido de antecipação de tutela, na qual a requerente 

alegou que houve cobrança e pagamento a mais que o contratado, 

pretendendo a revisão dos juros remuneratórios, a repetição do indébito 

na forma dobrada, bem como em indenização por danos morais. As 

questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por 

envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade 

com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes de adentrar 

ao mérito da ação, analiso as preliminares arguidas. Das preliminares -Da 

ilegitimidade passiva do Banco Sofisa S/A No tocante à preliminar 

ilegitimidade passiva, tenho que não merece acolhimento. Isso porque, a 

meu ver, quem deve figurar no polo passivo da demanda na qual se 

discute a contratação e cessão de contratos firmados entre as partes, 

ademais, realizou débitos na folha de pagamento da requerente. Diante 

disso, REJEITO a preliminar. -Do pedido de assistência judiciária gratuita ao 

Banco Cruzeiro do Sul S/A Em sua defesa pugna o Banco requerido, 

inicialmente, pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sob o argumento de que se encontra em falência, defendendo 

não ter condições de arcar com as taxas judiciárias que possam ser 

necessárias ao deslinde do processo. O pedido do requerido não merece 

prosperar. Compulsando os autos vejo que o Banco requerido não trouxe 

aos autos prova de que realmente não possui condições de arcar com as 

taxas judiciárias que porventura sejam necessárias ao desenrolar do 

processo. Tendo trazido tão somente provas de que se encontra em 

liquidação extrajudicial. Bem ainda tenho que o processo não afetará o 

patrimônio do banco. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. 

Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício 

da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas 

instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são 

passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ – Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial nº 341016 SP 2013/0144911-2, data de 

publicação: 06/09/2013). (grifei). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE 

DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE CONCESSÃO 

DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

INDEFERIMENTO. O benefício da assistência judiciária gratuita pode, 

excepcionalmente, ser estendido às pessoas jurídicas, desde que 

demonstrem cabalmente a ausência de condições financeiras para arcar 

com as custas e despesas processuais. Situação não evidenciada no 

caso concreto. A só circunstância de o Banco recorrente achar-se em 

liquidação extrajudicial não autoriza a concessão da gratuidade. 

Precedentes desta Corte e do STJ. FALTA DE PREPARO DO RECURSO. 

DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE 

RECURSAL. Falta de preparo do recurso interposto, razão por que dele 

não se conhece (art. 511, CPC). Deserção caracterizada. RECURSO NÃO 

CONHECIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, "CAPUT", DO CPC. (TJ/RS - 

Agravo de Instrumento Nº 70054302823, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 06/05/2013). 

Deste modo indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Banco 

requerido. -Da prescrição da pretensão A presente ação pretende a 

revisão de encargos incidentes no contrato, iniciando o contrato no ano de 

2007, por isso, a pretensão é de natureza contratual, motivo pelo qual, 

atualmente, a prescrição ocorre em dez anos, consoante art. 205, do 

CCB/2002. Neste sentido a jurisprudência: REVISÃO DE CLÁUSULAS. 

CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TARIFAS: SERVIÇOS DE 

CONCESSIONÁRIA; INCLUSÃO DE GRAVAME E REGISTRO DO 

CONTRATO. I – A pretensão de revisão de cláusulas contratuais e 

devolução dos respectivos valores pagos prescreve em 10 anos, nos 

termos do art. 205 do CC. Prejudicial de mérito rejeitada. II – A 

remuneração da instituição financeira advém do pagamento dos juros 

remuneratórios e demais encargos contratuais, de modo que é abusiva a 

cobrança das tarifas de serviços de concessionária; de inclusão de 

gravame e de registro do contrato, consoante o art. 51, inc. IV, do CDC. III 

– Apelação desprovida. (Acórdão n.822698, 20140110330785APC, 

Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: 117, 6ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 07/10/2014. Pág.: 250) (grifo 

nosso) APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESILIÇÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. 

PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CC/2002. INOCORRÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. Ainda que fosse aplicado o prazo previsto no 

art. 206, § 3º, V, do CC, este se iniciaria com a reintegração do veículo 

nas mãos do proprietário e não de sua entrega à arrendatária. No entanto, 

não é esse o prazo a ser aplicado, pois não se trata de ação que visa 

reparação decorrente de responsabilidade extracontratual. A autora 

pretende, em razão da resilição do contrato, a devolução das quantias 

pagas a título de VRG. Deve, portanto, ser aplicado o prazo geral contido 

no art. 205 do Código Civil. (TJSP – 31ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação com Revisão nº 1056163-86.2014.8.26.0100 (DIGITAL), Voto nº 

19.826, Relator Desembargador ADILSON DE ARAUJO, Julgado em 

18/08/2015) (grifo nosso) “Arrendamento mercantil. Ação ordinária de 

resilição de contrato de arrendamento mercantil mediante a devolução do 

bem arrendado e restituição das quantias pagas c/c antecipação de tutela. 

Procedência parcial da ação para declarar a resilição do contrato, nulidade 

da cláusula contratual que estipulou a perda do VRG e a inexigibilidade 

das parcelas vencidas após a devolução do bem. Prescrição afastada. 

Prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não trienal do art. 206, § 3º, do 

Código Civil. Recurso apenas do réu...” (TJSP, Apelação nº 

4000158-46.2013.8.26.0223 Relator Desembargador Kioitsi Chicuta 

Julgado em 30/07/2015). (grifo nosso) No caso concreto a prescrição é de 

dez anos. Portanto, REJEITO a prescrição. Passo à análise do mérito da 

presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão de ID 4327423, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. 

Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados 

entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, junto ao laudo 

pericial de ID’s 20084966 e 21538133, devidamente homologado, o Sr. 

Perito Judicial traz aos autos os juros constantes dos contratos, que 

variam de 2,2% ao mês a 2,79% ao mês, estando estes dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central, não demostrada qualquer abusividade. 

Assim, não há que se limitarem os juros remuneratórios dos contratos de 

empréstimo pessoal, objetos da ação, e mantenho os juros remuneratórios 

contratados. Do mérito Adentrando no mérito da presente ação, alegou 

que houve cobrança e pagamento em valores superiores ao contratado, 

desde outubro/2015 quando foi quitado o seu último contrato, com 

descontos em sua folha de pagamento, incorrendo em danos materiais e 

danos morais. Os requeridos aduziram não haver cobrança de valores 

superiores aos contratados, estando os descontos de acordo com o 

constante em cada contrato firmado. O laudo pericial HOMOLOGADO junto 

ao ID 21741416, e contatou a cobrança a maior da quantia de R$ 

54.857,23 pelo requerido BV Financeira, atualizado até 12/05/2019, da 

quantia de R$ 101.989,44 pelo requerido Banco Sofisa, atualizado até 

12/05/2019, e da quantia de R$ 125.794,51 pelo requerido Banco Cruzeiro 

do Sul, atualizado até 12/05/2019. Diante das alegações da requerente, 

consoante tópicos acima, verifica-se que os requeridos não trouxeram 

provas suficientes para desconstituíres o direito da requerente, consoante 

dispõe o art. 373, II do CPC. Da repetição de indébito Conforme já dito, os 

bancos, como prestadores de serviços, possuem responsabilidade 

profissional e são regidos pelas regras do Código de Defesa do 

Consumidor que consagram a objetividade relativa, ou seja, sem culpa. Se 

os sistemas eletrônicos são disponibilizados pelo banco aos seus clientes, 

inclusive pelo fato de que tal via lhe proporciona enorme redução de 

custos e por consequência um aumento em seus lucros, é dever daquele 

impedir que estes, que possuem boa-fé, sejam lesados. Portanto, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem dúvidas quanto à 

responsabilidade objetiva dos Bancos requeridos em reparar os prejuízos 

sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM 

SEM PREVISÃO EM CONTRATO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da comissão de corretagem pelo 

promitente comprador, não prescinde de previsão expressa no contrato, 

sob pena de ofensa ao seu direito de informação. 2. Inviável a tese de 

violação do princípio da boa-fé contratual, se a responsabilidade imputada 
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à parte não constou do contrato de promessa de compra e venda. 3. Para 

que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação 

de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a 

saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano 

justificável. 4. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo da autora 

desprovido. (Acórdão n.799904, 20120110568344APC, Relator: 

ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, 

Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 122) (grifo nosso) “REVISIONAL. 

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. 

PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE 

ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A 

CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, 

POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003) (grifo nosso) Assim, cabe a 

devolução do valor indevidamente cobrado na folha de pagamento da 

requerente, na forma simples, do valor apurado no laudo pericial de ID 

20084966, de R$ 54.857,23 pelo requerido BV Financeira, atualizado até 

12/05/2019, de R$ 101.989,44 pelo requerido Banco Sofisa, atualizado até 

12/05/2019, e de R$ 125.794,51 pelo requerido Banco Cruzeiro do Sul, 

atualizado até 12/05/2019, devendo ainda tais quantias serem corrigidas 

até a data de sua restituição. Dos danos morais e materiais No que tange à 

pretensão da requerente em ser ressarcido por perdas e danos, 

totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral 

deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na 

medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na 

dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade 

humana. Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da 

exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança 

e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se 

caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, 

a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade 

(dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida 

do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. Observo que dos 

elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou 

configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em 

ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de 

elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um 

dever de indenização. Também, não ficou comprovado qualquer dano 

material à requerente, como narra em sua exordial, nem mesmo no 

decorrer do processo. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. 

CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova 

cabe ao autor quanto aos fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 

333, I). A ausência de comprovação acerca dos alegados prejuízos 

financeiros implica no indeferimento do pedido de indenização por danos 

materiais. 2. Ainda que a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de 

justiça, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não 

apresentar condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu 

sustento ou da família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 

1.060/50, art. 12). 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 

601871, 20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

3ª Turma Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) Da litigância 

de má fé No que concerne ao pedido formulado pelo requerido em sede de 

contestação, para condenação da requerente por litigância de má fé, 

razão não lhe assiste, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 80, do CPC. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal 

de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a 

outra parte comprove haver sofrido dano processual. Eis o que se 

depreende da seguinte ementa, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. I - Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não 

prospera o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 01/12/2008). 

Desse modo, não demonstrou o requerido o alegado, de maneira que 

indefiro o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. DISPOSITIVO 

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência, determino a 

restituição, na forma simples, das quantias de R$ 54.857,23 pelo requerido 

BV Financeira, atualizado até 12/05/2019, da quantia de R$ 101.989,44 

pelo requerido Banco Sofisa, atualizado até 12/05/2019, e da quantia de 

R$ 125.794,51 pelo requerido Banco Cruzeiro do Sul, atualizado até 

12/05/2019, indevidamente cobrados da requerente e pagos pela mesma, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês, contados a partir da correção datada de 12/05/2019 (ID 20084966). 

Afasto os pleitos de indenização por danos morais e materiais, por não 

restarem provados nos autos, de litigância de má fé por não estar 

demonstrado, bem como mantenho os juros remuneratórios dos contratos 

firmados que variam de 2,2% ao mês a 2,79% ao mês. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. 

Custas processuais, “pro rata’. Em relação à requerente, o pagamento 

ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. O Banco Cruzeiro do Sul deverá pagar sua 

parte dos honorários periciais, para que, posteriormente, seja levantado 

ao Sr. Perito, conforme decisão de ID 15665529 que passou irrecorrida. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1030086-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANT ANA SILVA (AUTOR(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030086-98.2018.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cautelar de documentos devidamente sentenciada, com trânsito em 

julgado, em fase de cumprimento de sentença. Devidamente intimado o 

banco executado para cumprimento espontâneo da obrigação, este 

compareceu na petição de Id 26219660, comprovando o pagamento do 

débito, depósito de Id 26219665. Ante o pagamento efetuado pelo banco, 

tenho que o executado cumpriu sua obrigação. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes por conta do banco 

executado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Expeça-se alvará do 

montante depositado pelo banco, em favor do exequente, com os 

rendimentos creditados no período. Assim, intime-se o exequente para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Em seguida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
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Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032916-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032916-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. Sebastião Celestino da 

Silva ajuizou Ação de Revisão Contratual C/C Repetição de Indébito e 

Indenização Por Dano Moral em face de Banco Pan S/A. Afirmou o 

requerente que a instituição financeira requerida estava descontando 

valores de sua folha de pagamentos a título de cartão de crédito 

consignado, que ao solicitar esclarecimentos, já que desconhecia 

completamente a cobrança, não tendo jamais recebido ou utilizado 

qualquer cartão da instituição requerida, recebeu a informação de que os 

descontos se tratavam de cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, o 

qual teria sido – adquirido – pela requerida, em julho de 2013. Que, apesar 

de ter sido solicitado, a requerida não enviou uma segunda via do contrato 

assinado pelo autor, sob a alegação de que não teria sido localizado o 

arquivo. Aduziu que a instituição financeira requerida enviou ao Autor as 

faturas do cartão de crédito XXXX.8023 da própria Ré (Pan S/A), sendo 

que na primeira fatura gerada (09/2013), a fatura já soma uma dívida 

acumulada de R$ 39.152,48. Alegou que não recebeu qualquer fatura do 

Banco credor originário da dívida supostamente cedida e nem mesmo 

qualquer contrato ou outro demonstrativo da evolução desta dívida. Que a 

requerida já realizou o desconto de R$ 36.768,92 (trinta e seis mil, 

setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) na folha de 

pagamentos do consumidor, sendo que, atualmente (fatura mês de 

agosto/2018) a fatura do Autor cobra um valor absurdo (R$ 8.351,13), o 

que não apresenta correlação proporcional diante do somatório dos 

valores depositados em favor do Autor (“saques”), mesmo se fossem 

cobrados juros e encargos de um empréstimo comum. Postulou pela 

conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de mútuo, 

aduzindo que os juros são muito abusivos e superiores a qualquer 

contrato de empréstimo consignado. Que apesar do valor já pago, o 

requerido ainda cobra um valor absurdo, sem haver previsão para fim dos 

descontos. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Defendeu a relação de 

consumo, a onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos 

danos morais sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, 

condenando o requerido ao pagamento de danos morais, repetição do 

indébito e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 80.909,18 (oitenta mil, novecentos e nove reais e 

dezoito centavos) A inicial veio instruída com documentos. Pela decisão 

contida no Id 15716051 o juízo deferiu os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de 

tutela antecipada e determinou a citação do requerido. Regularmente 

citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 16592535. Alegou como 

prejudicial de mérito, a prescrição, aduzindo que a ação foi proposta 

apenas no outubro de 201 8, supostamente não podendo mais, portanto, 

reclamar sobre os descontos sofridos até o mês de outubro de 2015. 

Adentrando ao mérito, refutou os argumentos do banco, aduzindo a 

regular contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que a 

modalidade de contratação foi amplamente explicada, tratando-se de 

desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu que na forma contratada, 

existem cláusulas no contrato que estabelecem expressamente os 

descontos da parcela mínima no contracheque do autor. Defendeu a 

validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do 

contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano, 

pleiteando ao final a improcedência total da ação. Acostou documentos, 

dentre eles planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, 

as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimado o requerente para 

manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição contida no 

Id 17094612, apresentando impugnação. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

20789110, apenas o autor manifestou aduzindo não haver mais prova a 

produzir. Pela decisão de Id 24107360 determinou o Juízo a intimação do 

banco requerido para que trouxesse aos autos a integralidade do contrato 

objeto da ação, pois consta tão somente a disponibilização da quantia 

originária ao requerente. O banco requerido compareceu na petição de Id 

25070180 aduzindo a existência de conexão da ação, com o feito de n. 

1036575-54.2018, alegando a mesma causa de pedir. Manifestou-se a 

parte autora, Id 25334724 aduzindo que inexiste conexão, bem como, que 

o banco não trouxe aos autos o contrato de cartão de crédito discutido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação Revisão Contratual C/C Repetição de Indébito e 

Indenização Por Dano Moral movida por Sebastião Celestino da Silva em 

face de Banco Pan S/A. Pretende o requerente com a presente ação a 

conversão do contrato firmado entre as partes de cartão de crédito em 

contrato de empréstimo, uma vez que acreditava ser de empréstimo 

consignado, aduzindo a abusividade do contrato, tendo ao final 

ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese 

vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo 

Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 15716051 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, 

Id 16592535. Alegou como prejudicial de mérito, a prescrição, aduzindo 

que a ação foi proposta apenas no outubro de 2018, supostamente não 

podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos até o mês 

de outubro de 2015. - Da prejudicial de mérito: prescrição Apesar dos 

substanciosos argumentos do requerido em sua defesa, não vejo como 

prosperar. Inicialmente, verifico dos documentos acostados na exordial, 

especificamente constante do Id 15677998, pág. 02, que o autor acostou 

documentação dos descontos realizados em sua folha de pagamento a 

partir de janeiro/2016. Bem como, acostou a ficha financeira do exercício 

de 2007, Id 15678001. É de dez anos o prazo prescricional a ser 

considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento 

contratual, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. Portanto, tendo sido a 

ação ajuizada em outubro/2018, se deu dentro do prazo prescricional do 

título, considerando-se o contratado e descontos realizados. Ademais, 

como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança 

jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo 

transcurso do tempo associado à inércia do requerente. Não tendo 

transcorrido prazo superior ao do prazo prescricional, não há que se falar 

em ocorrência do instituto da prescrição. Razão pela qual, rejeito a 

prejudicial de mérito de prescrição arguida. Inexistindo preliminares, passo 

à análise do mérito da presente ação. - Da conexão O banco requerido 

compareceu na petição de Id 25070180 aduzindo a existência de conexão 

da ação, com o feito de n. 1036575-54.2018, alegando a mesma causa de 

pedir. Apesar dos argumentos do banco requerido, tenho que não deve 

ser reconhecida a conexão das ações. Com efeito, a citada ação, de n. 

1036575-54.2018, apesar de tratar do mesmo contrato, não possui a 

mesma causa de pedir. Compulsando detidamente aqueles autos, observo 

que a ação decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Com efeito, embasa-se em responsabilidade civil. 

Desse modo, tenho que, em se tratando o objeto da ação de 

responsabilidade civil, em que busca o requerente a declaração de 

inexistência do débito e o ressarcimento por suposto dano moral sofrido, 

cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta 

vara, por não ser relação bancária, a declaração de incompetência e a 

determinação de redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido: 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

NATUREZA BANCÁRIA OU CONTRATUAL – MATÉRIA ATINENTE À 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – PRECEDENTES DO TJMT – 

IMPROCEDÊNCIA. As Varas Especializadas em Direito Bancário não tem 

competência para julgar Ação de Indenização por Danos Morais movida 
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em face de administradora de cartão de crédito, se o pedido não estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (Provimento nº 

004/2008/CM, art. 1º, § 2º).Se a matéria discutida na Ação Indenizatória se 

restringe à responsabilidade civil da administradora de cartão de crédito, 

decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a 

competência para processar e julgar a lide é de uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais. O e. TJMT firmou entendimento no sentido de que a 

competência das Varas Especializadas de Direito Bancário se mede pela 

especialidade da matéria e não pela atividade econômica das partes 

(Conflito Negativo de Competência nº 58607/2011). (N.U 

0007301-98.2012.8.11.0000, 7301/2012, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/05/2012, Publicado no DJE 14/05/2012) grifo nosso. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS 

(DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Assim, rejeito o requerimento de conexão das ações. - Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado 

pelo Juízo em decisão proferida no Id 15716051, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de 

cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do 

Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia 

debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à 

tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que determinado ao banco que trouxesse aos autos a 

integralidade do contrato objeto da ação, pois consta tão somente a 

disponibilização da quantia originária ao requerente, não o fez. Assim, 

verifico que o banco trouxe apenas e tão somente a fatura do cartão de 

crédito de n. 4218.xxxx.xxxx.7016, com vencimento em 15/12/2008, 

constante do Id 16592540. Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em 

estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento 

de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, 

vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem 

consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento. Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto 

firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros 

aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a 

amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da 

dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, 

consumidora. Assim, coerente o pedido do autor e consequentemente seu 

deferimento. Considerando que o requerente, na qualidade de servidor 

público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com 

desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por 

cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não 

haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de 

saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a 

vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato de mútuo, 

mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais 

baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque 

com cartão de crédito. Bem ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, 

que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na 

conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque 

sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do 

desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no 

caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em 

sua conta, via TED, como confessadamente o fez. O único elemento a 

apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, 

tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, 

jamais chegou a ser utilizado pelo autor para a realização de qualquer 

outra operação, nem mesmo para compras. Em situações semelhantes os 

tribunais pátrios, assim se posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 

61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA 

PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 
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CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE 

SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por 

realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", 

arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo 

consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de 

prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão 

de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 

jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 

Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª 

Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) Bem 

ainda, tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de 

comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II. Desta 

forma, merece procedência o pedido da autora de conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que 

trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o 

pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se 

aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Com esse entendimento, é certo que as instituições 

financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a 

estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser 

abusiva, fora dos padrões de mercado. O Supremo Tribunal Federal, 

manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal 

de Justiça. Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se 

expressa previsão de encargos, conforme fatura acostada no Id 

16592540, que incidiram na média de 4,70% ao mês. De outro modo, 

cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela 

referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como 

paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação 

menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão de cartão 

de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, cartão de crédito de 

número 4218.xxxx.xxxx.7016, consoante se verifica da fatura acostada 

pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de 

juros: média de 4,70% ao mês. Tenho que o valor incidente não é superior 

à média praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no 

contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da 

média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade. 

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de 

cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central 

referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida. Assim, 

mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, 

referente ao cartão de crédito de titularidade do autor, de nº 

4218.xxxx.xxxx.7016, em 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros 

adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre dezembro/2018 até os dias atuais. Da repetição de 

indébito Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de 

crédito de n. 4218.xxxx.xxxx.7016, a repetição é cabível, na forma 

simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a 

maior tenham sido feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o 

pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, 

é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de 

reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela 

abusividade do contrato. Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na 

forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 

159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531, do Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se 

pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto 

a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, 

envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição 

do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a 

partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso 

porque limitados os juros e afastados os encargos abusivos, na prática, 

haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento 

a maior. Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 

DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pelo requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 181 de 184



do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Sebastião Celestino da Silva em face 

de Banco Pan S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que 

tange ao cartão de crédito de nº 4218.xxxx.xxxx.7016, determino a 

conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público. No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão 

de crédito de titularidade do autor, de nº 4218.xxxx.xxxx.7016, em 4,70% 

ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os 

meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

dezembro/2011 até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de 

juros remuneratórios do contrato, em 4,70% ao mês. Após a revisão do 

débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação 

de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo 

improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em 

relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na 

decisão de Id 15716051. Custas processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001985-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA OAB - MT17636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Secretário de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1001985-80.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de 

Urgencia, ajuizada por João Carlos C. Cerqueira, em desfavor da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso; Banco 

Santander e Supermercado Big Lar. Analisando os autos, verifico que a 

presente ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, 

a própria petição inicial está endereçada para a Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da 

petição inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade 

daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura 

da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º 

Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se 

certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a 

evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição 

inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando 

qualquer item do cadastro do processo é preenchido de forma 

equivocada, os autos são encaminhados pelo sistema a Juízo 

incompetente, diverso daquele que foi indicado no endereçamento da 

petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência 

funcional, material, territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no 

cadastro do processo e não da intenção do requerente que, inclusive, 

dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não se pode olvidar que a 

competência é pressuposto processual subjetivo positivo e, assim, o 

desenvolvimento regular do processo está diretamente relacionado à 

competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso concreto. É 

importante consignar, também, que a redistribuição do processo ao outro 

Juízo é medida que pode ser mais demorada e prejudicial à parte do que 

um novo ajuizamento – desta vez com o preenchimento correto do 

cadastro. Não raras vezes deparamos com situações no sistema 

eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra questão relevante a 

ser considerada é que a correção do cadastro e a redistribuição do 

processo não acarretam a sua baixa no estoque deste Juízo, pois não se 

trata de andamento que registra a prolação de sentença. Esta situação 

traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça: “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados”. 

Em suma, este Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar 

o feito e, considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a 

ausência de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do 

processo, a sua extinção sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, ressalvado ao requerente a 

possibilidade de postular seu direito perante o Juízo competente. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 345743 Nr: 16153-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIQUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:15.710, VITOR HUGO FORNAGIERI - 

OAB:OAB/MT 15.661

 Vistos.Cuida-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença, no qual o 

Ministério Público persegue a condenação imposta na sentença 

condenatória. (...). Assim sendo, REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada às fls. 1.170/1.197, mantendo incólume a 
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obrigação da parte executada/impugnante ao pagamento dos valores 

cobrados.Sem custas e honorários (Súmula nº 519, STJ).INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo legal, apresentar planilha atualizada do 

saldo residual e, em seguinda, INTIME-SE a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente, 

sob pena de prosseguimento da execução.ii) Obrigação de 

Fazer.Inicialmente, destaco que a impugnação apresentada às fls. 

1.170/1.197 se insurgiu tão somente quanto à obrigação de não fazer, 

deixando de apresentar qualquer objeção e/ou informação quanto à 

obrigação de fazer imposta na sentença.E, analisando os autos, verifico 

que a parte executada restou devidamente intimada em 08.03.2019 (fl. 

1.168-v) para dar cumprimento à obrigação de fazer prevista no item “d” 

da sentença de fls. 968/979, tendo deixado de comprovar nos autos o seu 

adimplemento.Sendo assim, a parte exequente requereu, às fls. 

1.198/1.201, a intimação da empresa devedora para efetuar o depósito 

judicial do valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil) relativos às 

astreintes fixada no decisum de fl. 1.165.(...).À vista do exposto, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo legal, requeira o que 

entender de direito, devendo apresentar novo cálculo da astreinte, bem 

como se manifestar acerca das medidas a serem adotadas para 

satisfação da obrigação de fazer, independentemente da execução da 

multa pelo descumprimento.Por fim, PROCEDA-SE com a retificação das 

páginas a partir das fls. 1.199, bem como com o cadastro dos novos 

patronos da executada. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Janeiro de 

2020.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808541 Nr: 15005-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 

MARIA RISOLINA AMARAL DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - OAB:24.538/O, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Civil 

Pública, pelo que CONDENO os requeridos Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo e Maria Risolina Amaral de Assis pela prática do ato de 

improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.a) 

Aplico aos requeridos as sanções de suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de 03 (três) anos, bem como proibição de contratarem com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.b) Aplico, 

ainda, a sanção de pagamento de multa civil que deverá corresponder ao 

valor de 01 (uma) remuneração mensal que cada um percebia, 

respectivamente, em suas funções à época dos fatos, com incidência de 

correção monetária e juros moratórios a partir da data do pagamento 

recebido, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ . c) A 

apuração do valor da multa civil imposta deverá se dar, se for o caso, por 

liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em 

relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério 

Público.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 17 de Janeiro de 

2019.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060267-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1060267-48.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos 

modificativos, opostos pela empresa requerente Cavalca Construções e 

Mineração Ltda., em razão da sentença que extinguiu o processo, sem 

julgamento do mérito. Afirma que endereçou a inicial da ação de cobrança 

corretamente e a protocolizou perante o sistema Pje e, por razões que 

desconhece, o feito foi distribuído a este Juízo, quando correto seria para 

uma das Varas de Fazenda Pública. Assevera que este Juízo, ao invés de 

declinar a competência e determinar a redistribuição, providencia que seria 

mais salutar, extinguiu o feito, sanção extremamente drástica, ainda mais 

considerando o expressivo valor recolhido a título de custas processuais. 

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para 

anular a sentença extintiva e determinar a redistribuição do feito ao juízo 

competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. É o relato do necessário. 

Decido. A finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar o acórdão ou a sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Da análise dos embargos 

opostos, bem como da decisão proferida no id. 17702685 não vislumbro 

nenhuma omissão ou contradição. Não obstante os judiciosos argumentos 

do embargante, o caso em comento não deve ser tratado como questão 

de incompetência, nos termos da legislação processual civil, pois não 

decorre da intenção e/ou entendimento do requerente acerca da matéria, 

mas sim, de erro ou desconhecimento do procedimento correto de 

distribuição de ações no sistema PJE. Compreende-se, assim, que o 

declínio de competência deve ocorrer quando uma ação é direcionada 

intencionalmente a determinado Juízo, o qual se convence não ser 

absolutamente competente para processar e julgar a demanda proposta. 

Isso, porem, não ocorreu, pois o próprio embargante afirmou, tanto na 

inicial, quanto nos embargos, que o Juízo competente é o da Vara 

Especializada da Fazenda Pública, de modo que não há que ser analisado 

acerca da competencia por este Juízo, para conhecer e julgar o feito. Ao 

contrario do que o embargante sustentou, o protocolo e a distribuição da 

inicial não Pje não foi feito de forma correta, conforme estabelece o art. 

26, da Resolução n.º 03/2018 - TJ-MT/TP: “Art. 26. Na propositura da ação 

é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Ainda sobre a 

responsabilidade acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 

40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente 

por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” Fica 

evidente, portanto, que é responsabilidade da parte, por meio do seu 

respectivo advogado, efetuar a adequada alimentação do sistema Pje, no 

ato de cadastramento do feito. Se os dados são inseridos de forma 

errônea e, em consequência, o processo é encaminhado para Juízo 

incompetente, cabe à parte diligenciar para realizar nova distribuição ao 

Juízo correto. Também, não assiste razão ao embargante acerca de 

eventual prejuízo e sanção devido ao recolhimento das custas 

processuais, pois na sentença extintiva, não houve condenação em 

custas ou qualquer outra despesa. A restituição do valor recolhido nesta 

ação extinta deve ser solicitada perante a diretoria do foro, que detém 

competencia para conhecer e decidir as questões administrativas do foro. 

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como 

foi publicada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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